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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge da necessidade de atualização do diagnóstico do território do concelho de Lisboa 

no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), com o objetivo de retratar e identificar 

problemas, grupos em situação de risco, intervenções a decorrer e potenciais intervenções a desenvolver 

relacionadas com a problemática dos comportamentos aditivos e dependências (CAD). 

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) constitui uma medida estruturante ao nível da 

intervenção integrada, procurando potenciar as sinergias disponíveis nos territórios, com o objetivo de 

reduzir o consumo de substâncias psicoativas. O quadro de referência para a implementação deste Plano 

inclui os seguintes princípios estratégicos: a parceria, a participação, a integralidade, a territorialidade e o 

empowerment. A dinâmica subjacente ao PORI é enquadrada legalmente, pela Portaria n.º 27/2013 de 24 de 

Janeiro, e visa reforçar uma intervenção integrada, por ser considerada a mais eficaz para a redução da 

procura e do consumo de substâncias psicoativas, potenciando as sinergias disponíveis no território em 

articulação com as várias estruturas de saúde das Administrações Regionais de Saúde, IP; nela se aprova o 

Regulamento que estabelece as condições de financiamento público dos projetos, que constituem os 

Programas de Respostas Integradas (PRI). 

Neste âmbito, o presente diagnóstico pretende constituir-se como uma ferramenta que permite atualizar a 

informação sobre recursos e necessidades nas diferentes áreas de intervenção, designadamente a 

Prevenção, o Tratamento, a Reinserção e a Redução de Riscos, tendo em vista promover ações/projetos 

articulados entre os diferentes parceiros do território, que intervêm no domínio dos CAD e/ou problemáticas 

associadas. 

Importa salientar que os trabalhos realizados para o atual diagnóstico, tiveram alguns constrangimentos, 

nomeadamente o pouco tempo disponível para a realização dos mesmos considerando a extensão do 

território em apreço. Neste contexto, procurámos fazer uma atualização do diagnóstico anterior 

relativamente às necessidades e recursos considerando a conjugação de múltiplos fatores de vulnerabilidade 

associados à problemática dos CAD. 
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METODOLOGIA 

Com o presente relatório pretende-se contribuir para uma análise mais atualizada dos problemas, 

tendências, atividade global, e oportunidades/ propostas de intervenção no âmbito dos CAD, no território da 

cidade de Lisboa, estabelecendo, quando possível (pelos dados que foi possível recolher) e sempre que 

julgado pertinente, a comparação com o relatório dos trabalhos de diagnóstico realizados em 2014/2015. 

Esta atualização do diagnóstico para o Concelho de Lisboa foi realizada de acordo com os princípios da 

metodologia RAR (Rapid Assessmentand Response), trabalho que se inscreve nas responsabilidades 

atribuídas aos Centros de Respostas Integradas, contemplados na Portaria 648/2007 de 30 de Maio e no 

despacho normativo nº 51 /2008 de 1 de Outubro. A atualização do diagnóstico, embora preconizada para 

ter início no mês de agosto, foi efectivada sobretudo entre outubro e dezembro de 2019. 

Teve como referência: 

• Os anteriores e extensos trabalhos de diagnóstico já realizados pela ARS, IP no território agora 

novamente analisado (esta questão mostra-se tanto mais pertinente quanto se trata de uma 

problemática que não tem resolução satisfatória, nem massivas alterações, num curto espaço de tempo 

de 4 anos); 

• Todo o trabalho de avaliação de necessidades e recursos realizado ao longo dos últimos três anos no 

âmbito da Rede Social da Cidade de Lisboa, com os diferentes parceiros integrados na mesma; 

• Todo o trabalho realizado pelos projetos em curso na cidade de Lisboa, com financiamento do SICAD e 

acompanhados pelos CRI e Equipa de Coordenação da DICAD; 

• Todas as intervenções realizadas pelas Equipas Técnicas Especializadas da Unidade de Desabituação – 

Centro das Taipas e do CRI de Lisboa Oriental; 

• Todas as intervenções integradas no âmbito das diversas áreas de intervenção em CAD (Tratamento, 

Reinserção, RRMD e Prevenção) coordenadas pela Equipa de Coordenação da DICAD. 

 A informação recolhida foi completada com o recurso à análise documental de fontes informativas sobre as 

questões retratadas, nomeadamente: relatórios de atividades de diferentes instituições disponíveis nos seus 

sites ou fornecidos pelas próprias; estudos e diagnósticos publicados; utilização dos dados elaborados pelo 

Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM). Para além deste trabalho de recolha de informação junto dos 

diferentes parceiros e serviços da DICAD, foi igualmente atualizada informação referente a um conjunto de 

indicadores contextuais (eg. dados sociodemográficos) e indicadores relativos à evolução da problemática 

dos consumos (consumo de substâncias psicoativas nos jovens) e dos fatores de risco e proteção associados 
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(eg. emprego, pobreza, criminalidade). Toda esta recolha foi mais uma vez desenvolvida com recurso à 

análise documental de diversas fontes (estatísticas oficiais do INE, da PORDATA; Instituto de Emprego, 

Observatório Europeu das Drogas, Observatório da Luta contra a Pobreza, Estatística da Polícia Judiciária, 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Perfil da Saúde da Cidade de Lisboa /ARSLVT; Plano de 

Saúde e Desenvolvimento da Qualidade de Vida/CML; Relatório de Contas da SCML; Portugal em Números/ 

DGS; Estudos do SICAD; entre outros). 

Nas secções seguintes do presente documento, são apresentados os resultados deste trabalho, começando 

por uma caracterização geral do território, seguida de uma apresentação da informação em função das 

diferentes áreas de intervenção, nomeadamente a Redução de Riscos, a Prevenção, o Tratamento e a 

Reinserção.  
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1. ANÁLISE CONTEXTUAL: CONDIÇÕES DEMOGÁFICAS, ECONÓMICAS E SOCIAIS 

A análise contextual das condições demográficas, bem como outros pontos deste capítulo, tem por base o 

extenso relatório do diagnóstico realizado para em 2015, dado tratar-se de uma área temática relativamente 

à qual não existem, à data, atualizações (ex.: Censos de 2011, Estudo da Gebalis, Entre outros).  

Ao nível de uma caracterização geral do Concelho de Lisboa, começamos por descrever alguns indicadores 

gerais de carácter sociodemográfico, para de seguida resumir a informação disponível no que concerne a um 

conjunto de fatores relacionados com a problemática dos comportamentos aditivos, nomeadamente, 

indicadores relativos às condições socioeconómicas das populações, indicadores relativos às crianças e 

jovens em risco, ao consumo e tráfico de drogas nestes territórios. 

1.1. CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS 

A Cidade de Lisboa é a capital mais ocidental da Europa, situando-se a oeste de Portugal, na costa do Oceano 

Atlântico. Lisboa é a maior cidade do país no que concerne à sua população residente. É também capital do 

distrito de Lisboa, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, da Área Metropolitana de Lisboa, e é ainda o principal 

centro da sub-região estatística da Grande Lisboa.  

A área geográfica da Cidade de Lisboa coincide com a do Concelho de Lisboa, tendo uma área geográfica de 

84,9 km2, um perímetro aproximado de 40km, 547.733 habitantes e uma densidade populacional de 6.447 

hab/ km2, e portanto muito superior à densidade populacional do País e mesmo da densidade populacional 

da Grande Lisboa.  

TABELA 1. Densidade Populacional (Nº/Km²) 

LOCAL DE RESIDÊNCIA POPULAÇÃO RESIDENTE DENSIDADE POPULACIONAL (N.º hab/ KM²) 

Portugal 10.562.178 115 
Lisboa NUT II 2.821.876 940 
Grande Lisboa 2.042.477 1484 
Concelho de Lisboa 547.733 6447 

FONTE: INE Censos 2011 

A Cidade encontra-se virada a sul para o estuário do Tejo, localizada na sua margem direita, junto à foz, com 

altitude máxima (226 metros de altitude) na Serra de Monsanto (o Parque Florestal de Monsanto ocupa a 
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parte ocidental da cidade, sendo um dos maiores parques urbanos da Europa, com uma área de quase 10 

km²).  

Os limites da cidade, ao contrário do que ocorre em grandes cidades, encontram-se bem delimitados dentro 

dos limites do perímetro histórico (a sul o estuário do Tejo, a ocidente os concelhos de Oeiras e Amadora, a 

norte Odivelas e na zona oriental Loures). Isto levou à criação de várias cidades ao redor de Lisboa, como 

Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras, que fazem efetivamente parte do perímetro metropolitano de Lisboa. 

Para lá das divisões administrativas, podem-se identificar bairros históricos, com limites mais ou menos bem 

determinados, tais como as Amoreiras, o Bairro Alto, a Bica, Alfama, a Mouraria, Chelas e a Lapa. 

Segundo o Código Administrativo de 31 de Dezembro de 1940, o Concelho de Lisboa dividia-se 

administrativamente em quarenta e três (43) freguesias, distribuídas por 4 bairros. Pelo Decreto-Lei nº 

42142 de 17 de Fevereiro de 1959, a cidade de Lisboa passou a estar dividida em 53 freguesias agrupadas, 

para efeitos administrativos, em quatro Bairros Administrativos. A reforma administrativa do concelho de 

Lisboa realizada em 2012 (Dec. Lei 56/2012 de 8 de Novembro), levou à redução do número de freguesias, 

passando para 24: Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Beato, Belém, Benfica, 

Campo de Ourique, Campolide, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha de França, 

Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente, e foi criada uma 

nova freguesia (Parque das Nações). O mapa seguinte apresenta as vinte e quatro freguesias, resultantes da 

aplicação da Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro: 

Fig. 1. Freguesias resultantes da aplicação da Lei n.º 56/2012, de 8 de Novembro 

 

Fonte: mapa retirado de http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/Noticias/ficheiros/NovosLimites_01_800x_02.jpg   

 

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/Noticias/ficheiros/NovosLimites_01_800x_02.jpg
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

1.2.1. POPULAÇÃO RESIDENTE E INTENSIDADE DO POVOAMENTO 

De acordo com os Censos de 2011, do Instituto Nacional de Estatística (INE), Lisboa tem uma população 

residente de 547.733 habitantes, sendo 45,80% (250.874) do sexo masculino e 54,20% (296.859) do sexo 

feminino. As cerca de 243.892 famílias distribuem-se por 323.981 alojamentos. 

Dos 10 municípios mais populosos do país, 5 localizam-se na Região de Lisboa (Lisboa, Sintra, Loures, 

Amadora e Cascais). Em 2011, Lisboa manteve-se na primeira posição (juntamente com Sintra, Vila Nova de 

Gaia e Porto, por ordem decrescente). Contudo, entre 2001 e 2011 verificou-se uma quebra de - 3,00% na 

população no concelho de Lisboa, o que contraria o movimento de Lisboa NUT II que, no mesmo período, foi 

de +6,01%.Com efeito, entre 2001 e 2011, o concelho de Lisboa perdeu população, enquanto Cascais, 

Almada, Sintra e Loures (incluídos no grupo dos 10 municípios mais populosos) ganharam população. Com 

efeito, os indicadores estatísticos demonstram que o município de Lisboa perdeu população para os 

municípios de Cascais, Mafra, Alcochete, Montijo e Sesimbra, o que se explica pela acessibilidade 

proporcionada pelas novas vias de comunicação de ligação a Lisboa. 

Já no quadro abaixo, observamos que a percentagem da população residente em Lisboa entre os 25 e os 64 

anos (faixa de população ativa) aproxima-se dos 54%, percentagem ligeiramente superior para o sexo 

masculino. Importa ainda salientar a frequência pertencente ao grupo dos indivíduos com idade superior aos 

65 anos, que é a segunda maior frequência, com uma percentagem aproximada de 24%, muito embora à 

custa das mulheres que gozam de maior longevidade e autonomia; trata-se de um número preocupante, por 

razões associadas à ausência das redes de suporte natural (família, amigos e vizinho) e social. 

TABELA 2. População residente por sexo e grupo etário, no Concelho de Lisboa 
LOCAL DE RESIDÊNCIA  
 POPULAÇÃO RESIDENTE (%) 

Concelho de Lisboa 
0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos 
Total H M Total H M Total H M Total H M 
12,9% 6,6% 6,3% 9,8% 4,9% 4,8% 53,5% 25,3% 28,1% 23,9% 9,0% 14,9% 

Fonte: INE – Censos Definitivos 2011 

A população que reside no concelho de Lisboa, distribui-se de forma bastante heterogénea entre as 24 

atuais freguesias, como se pode constatar na tabela seguinte. Analisando as informações constantes no 
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quadro abaixo, pode-se constatar que as 7 freguesias mais populosas são: Lumiar, Marvila, Benfica, Olivais, 

São Domingos de Benfica, Arroios e Alvalade.  

TABELA 3. Número de habitantes por freguesia, no Concelho de Lisboa 
 
FREGUESIA 

 
Nº HABITANTES 

 
FREGUESIA 

 
Nº HABITANTES 

Lumiar 45.605 Areeiro 20131 
Marvila 37.793 Estrela 20.128 
Benfica 36.985 Carnide 19.218 
Olivais 33.788 Belém 16.528 
S. Domingos Benfica 33.043 Ajuda 15.617 
Arroios 31.653 Campolide 15.460 
Alvalade 31.813 São Vicente 15.339 
Penha de França 27.967 Alcântara 13.943 
Santa Clara 22.480 Misericórdia 13.044 
Campo Ourique 22.120 Beato 12.737 
Avenidas Novas 21.625 Santa Maria Maior 12.822 
Parque das Nações 21.025 Santo António 11.836 

Fonte: INE – Censos Definitivos 2011 

Por outro lado, as 6 freguesias que compõem o centro histórico da cidade, cujo território traduz 12,1% da 

extensão do concelho, representam apenas 20,2% da população residente total. 

1.2.2. FAMÍLIAS 

No “Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade” (ARSLVT. Junho 2013) 

pode ler-se: «A composição e características da família enquanto entorno social mais próximo, tem uma 

relação significativa com a saúde. Em Portugal as famílias são hoje mais e têm menor dimensão média, em 

consequência do aumento do número das famílias unipessoais e da redução do número de famílias 

numerosas.1 

Entre 2001 e 2011, o número de famílias clássicas2 em Portugal aumentou 10,8%, atingindo os 4.044.100. 

Relativamente à dimensão média das famílias, a região de Lisboa é uma das que apresenta valores mais 

                                                             
1ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (2013), Retrato da Saúde em Lisboa – 
Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade. Junho 2013. Pág. 32. 
2 Famílias clássicas: conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de 
direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família 
clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. São 
incluídos na família clássica o (a) s empregados domésticos internos, desde que não se desloquem todas ou quase todas 
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baixos, com 2,4 indivíduos. O número de famílias institucionais3 aumentou expressivamente na última 

década (cerca de 24,7%), traduzindo o aumento do número de instituições particularmente vocacionadas 

para responder às necessidades de uma sociedade cada vez mais envelhecida4. Em 2011, cerca de 74,7% dos 

núcleos familiares eram constituídos pelo casal com filhos/as comuns. 

Importa salientar que, na última década, se registou um aumento assinalável (+36,1%) de núcleos familiares 

monoparentais5, em que os/as filhos/as vivem com a mãe. No concelho de Lisboa, as freguesias que 

apresentam uma maior percentagem de famílias monoparentais são Olivais (9,56%), Marvila (8,43%) e 

Benfica (6,98%). Tendo em conta os valores absolutos relativamente às famílias monoparentais, as 

freguesias que se destacam são Olivais (3.149), Marvila (2.778) e Benfica (2.298). 

Quando comparadas com os outros agregados, as famílias monoparentais apresentam um risco acrescido de 

pobreza, especialmente se tiverem crianças dependentes. 

Paralelamente, também se assistiu a um crescimento muito significativo dos núcleos familiares 

reconstituídos6, com filhos de relacionamentos conjugais anteriores. Este crescimento revela a emergência 

das novas formas de organização familiar, em resultado dos padrões recentes de nupcialidade e 

fecundidade. Os núcleos familiares reconstituídos representam cerca de 7% do total dos núcleos familiares 

de casais com filhos. Em termos regionais, é nas Regiões do Algarve e de Lisboa que se verifica a maior 

incidência deste tipo de organização da família, com uma prevalência de 10%.7 

1.2.3. ESTRANGEIROS NA POPULAÇÃO RESIDENTE 

Segundo os Censos de 2011, residiam em Portugal 394.496 estrangeiros, representando 3,7% do total de 

residentes do país, (2,2% em 2001 e 1,1% em 1991). Na última década, a população estrangeira, a residir em 

                                                                                                                                                                                                             

as semanas à residência da respetiva família (INE: http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-
1994).   
3 Famílias institucionais: conjunto de pessoas residentes num alojamento coletivo que, independentemente da relação 
de parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiários dos objetivos de uma instituição e são 
governados por uma entidade interior ou exterior ao grupo (INE: 
http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994)   
4 ARSLVT, I.P., População e Perfil Social(2012), Departamento de Saúde Pública. Maio de 2012. Pág. 25 
5 Núcleo Familiar Monoparental: um núcleo familiar que integra apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com filho(s). 
6Núcleo familiar reconstituído: núcleos que consistem num casal “de direito” ou “de facto” com filho(s), em que pelo 
menos um deles seja filho, natural ou adotado, apenas de um dos membros do casal. (INE. Censos 2001 – 
Antecedentes, Metodologias e Conceitos) 
7 INE: Destaque 20 de Novembro 2012 - Censos 2011. Pp. 32 e 33. 

http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
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Portugal cresceu cerca de 70%, correspondendo a um aumento de 167.781 pessoas. Na década anterior esse 

aumento tinha sido de 112%.  

A nível nacional, verifica-se que a maior comunidade estrangeira residente em Portugal é a brasileira 

(109.787 indivíduos, cerca de 28%), seguindo-se a cabo-verdiana (38.895 indivíduos, 10%) e a ucraniana 

(9%).  

O padrão geográfico de implantação dos imigrantes em Portugal apresenta uma forte polarização nos 

grandes centros urbanos, com particular destaque para a área metropolitana de Lisboa. Em termos de 

distribuição geográfica, a Região de Lisboa concentra mais de metade dos estrangeiros residentes em 

Portugal (51,6%).  

Também segundo os Censos 2011, Sintra e Lisboa são os municípios que concentram mais estrangeiros 

(8,9% e 8,7%) seguindo-se Amadora, Cascais e Loures, com valores entre os 4,8% e 4,5%. As cidades de 

Odivelas, Almada, Seixal, Loulé e Oeiras integram também o conjunto dos municípios com maior número de 

estrangeiros. Nestes 10 municípios concentram-se 45,6% da população estrangeira residente em Portugal8. 

Relativamente à naturalidade dos imigrantes, verifica-se uma grande concentração na Grande Lisboa da 

população oriunda dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP´s), em particular nos municípios de 

Sintra e Amadora, os quais concentram 35% do total da comunidade cabo-verdiana, 26,6% da angolana e 

37,3% dos cidadãos da Guiné-Bissau. Relativamente ao concelho de Lisboa, e em continuidade com os 

movimentos registados nas últimas décadas, uma grande parte dos imigrantes aí residentes é de 

naturalidade africana, representando esta cerca de 67,68% do total de imigrantes em Lisboa. Dos vários 

países africanos, Angola é o país com maior expressividade de imigração (30,8%), seguido por Moçambique 

(19,8%). Dos imigrantes residentes em Lisboa e de naturalidade europeia, predominam os naturais dos 

países da Europa ocidental (12,3%), sendo a imigração proveniente do leste europeu pouco significativa 

(0,8%). Ainda de acordo com os dados dos Censos 2011, 8% dos imigrantes residentes em Lisboa chegam do 

Brasil, e 6,9% vêm da Ásia. 

Relativamente à distribuição da população estrangeira nas freguesias do concelho de Lisboa, verifica-se uma 

maior concentração desta população em zonas específicas das Freguesias de Santa Maria Maior, Areeiro, 

Santa Clara, Lumiar e Misericórdia.  

                                                             
8http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=150126943&DESTAQUESmodo=2 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=150126943&DESTAQUESmodo=2
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Por último, constata-se que os imigrantes, sobretudo os indocumentados, as minorias étnicas pobres e os 

menos qualificados, com vínculos de trabalho mais precários, encontram-se especialmente vulneráveis aos 

fatores de risco associados ao consumo de substâncias psicoativas. 

1.2.4. MOVIMENTOS PENDULARES9 

De acordo com os Censos 2011, o movimento pendular de entrada e saída de população no município de 

Lisboa, por razões de trabalho ou estudo, abrange 425.737 indivíduos, sendo maioritariamente movimentos 

de entrada de população, que representam 90% do total.  

De referir que nos municípios de Sintra, Loures e Amadora (também pertencentes ao grupo dos 10 

municípios mais populosos do País), o sentido do movimento pendular mais significativo é o de saída de 

pessoas: cerca de 30% da população residente desloca-se para fora do município, por razões de trabalho ou 

estudo. 

1.2.5. NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

Em Portugal, nos Censos 2011 e comparativamente com os Censos 2001, observa-se um decréscimo da 

população nacional com níveis de instrução até ao 2º ciclo do ensino básico e um aumento da população 

com os níveis de qualificação superiores.10 De facto, entre 2001 e 2011 o país registou progressos muito 

significativos em todos os níveis de ensino. Contudo, continuam a registar-se grandes assimetrias regionais, 

com a Região de Lisboa a registar em 2011, a taxa de analfabetismo mais baixa (3,2% de analfabetos) e, na 

situação oposta, a Região do Alentejo, a registar 9,6%. Na Região de Lisboa, residem ainda 21% dos/as 

licenciados/as do país (seguindo-se-lhe as regiões Norte, Centro, Algarve e R.A. da Madeira com 13% cada e 

Alentejo e R.A. dos Açores com 11%).11 

Relativamente ao Concelho de Lisboa, e como se pode concluir pela leitura da tabela abaixo, os indicadores 

nesta área são significativamente mais favoráveis comparativamente aos indicadores nacionais. 

                                                             
9 INE - Publicação “Destaques” – Caracterização da Habitação Social em Portugal 2011, 18 de julho de 2012, pág. 26 
10 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. População e perfil social. Departamento de Saúde Pública. Maio de 2012. Pág. 26 
11 INE: “Destaque” 20 de Novembro 2012 - Censos 2011. Pp 17 a 22. 
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TABELA 4. Indicadores sobre o nível de Escolaridade: Portugal e Concelho de Lisboa 2001 e 2011 

INDICADORES SOBRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
PORTUGAL CONCELHO DE 

LISBOA 
2001 2011 2001 2011 

Taxa de Analfabetismo  9,03 5,23 6,01 3,23 
Proporção de Crianças 3-5 anos a frequentar o Ensino Pré-Escolar  52,28 73,49 - 80,96 
Proporção da População com 15 ou mais anos sem qualquer nível de escolaridade 
completo  18,03 10,39 - 6,79 

Proporção de Jovens 18-24 anos que completou no máximo o 3º Ciclo (9º ano) e 
que não estão a estudar  33,37 22,08 - 17,33 

Proporção de Jovens 20-24 anos que completou pelo menos o Ensino Secundário  44,04 60,80 - 68,91 
Proporção da População 30-34 anos que completou o Ensino Superior  14,22 28,62 - 54,04 
Proporção da População residente que completou pelo menos o 3º ciclo do 
ensino básico (9.º ano)   37,95 49,60 55,63 64,76 

Proporção da População com 18 ou mais anos que completou pelo menos o 
Ensino Secundário  22,67 31,69 - 50,58 

Proporção da População com 23 ou mais anos que completou o Ensino Superior  8,81 15,11 21,01 33,63 

Fonte: INE – Censos Definitivos 2011 

TABELA 5. População residente no concelho de Lisboa, segundo o nível de instrução mais elevado e 
completo em 2011 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS 
ELEVADO COMPLETO 

CONCELHO DE LISBOA –  
POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
MAIS ELEVADO COMPLETO 
2011 
HM H M 

Total 547.733 250.874 296.859 

Nenhum 82.038 35.026 47.012 

Básico - 1.º ciclo 107.156 45.072 62.084 

Básico - 2.º ciclo 49.333 25.154 24.179 

Básico - 3.º ciclo 74.782 36.592 38.190 

Secundário 80.869 39.965 40.904 

Pós-secundário 5.142 2.971 2.171 

Superior 148.413 66.094 82.319 

Fonte: INE – Censos Definitivos 2011 

1.3. CONDIÇÕES ECONÓMICAS E SOCIAIS 

 As condições socioeconómicas da população em geral, com o desemprego, a insuficiência económica, as 

bolsas de pobreza e de exclusão social. Estes fatores têm efeitos acrescidos junto das populações mais 

vulneráveis (pessoas portadoras de deficiência, toxicodependentes, doentes do foro mental /psiquiátrico, 

indivíduos portadores de doença crónica, entre outros), que se encontram cada vez mais afastadas do 
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acesso ao mercado de trabalho, ou outras oportunidades de inserção socioprofissional, bem como do acesso 

aos cuidados de saúde.  

Na Cidade de Lisboa, estes fatores cruzam-se com os fenómenos característicos das zonas metropolitanas, 

nomeadamente maior concentração de territórios marcados por níveis elevados de pobreza e exclusão 

social (os municípios de Lisboa e do Porto registam de acordo com os dados do INE o maior número de fogos 

sociais, por 1000 fogos residenciais), a imigração, os conflitos étnicos, os fenómenos de desenraizamento e 

isolamento social, o aumento da criminalidade. 

Todos estes fenómenos constituem fatores de risco para o uso/abuso de SPA, pelo que a análise dos 

mesmos se revela fundamental para uma atualização diagnóstica, no quadro de uma perspetiva integrada de 

compreensão dos comportamentos aditivos e dependências. 

1.3.1. SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Consultando as estatísticas do Instituto do Emprego e de Formação Profissional, IP (IEFP), observa-se que, a 

taxa de desempregados a nível nacional tem vindo a baixar nos últimos 5 anos, apresentando uma redução 

de 9%. Enquanto em 2013 a taxa de desemprego a nível nacional, medida pelo Instituto Nacional de 

Estatística, IP (INE), atingiu os 16,2%, em 2018 o valor registado foi de 7%.  

 Segundo os dados da Pordata (ver tabelas abaixo), podemos verificar que a descida da taxa de desemprego 

ao nível nacional entre 2011 e 2017, não se verificou no concelho de Lisboa, o qual registou apenas uma 

diminuição de 11 desempregados inscritos entre 2011 e 2017, contra a diminuição de cerca de 24.000 

registados para a Área Metropolitana. Já ao nível do subsídio de desemprego, em Lisboa foram atribuídos 

menos 3531 subsídios de desemprego que em 2018. Se considerarmos a manutenção de indivíduos 

registados como desempregados, podemos inferir que, em 2018, existiam menos indivíduos desempregados 

a beneficiar deste apoio, o que remete para uma fragilização das condições de vida dos mesmos.  

TABELA 6. Taxa de desemprego (%) 

Localização Geográfica 
Taxa de desemprego (%) (3) 

2011 2017 
Lisboa (Município) (1) ┴  11,8 ____ 

Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III)  ┴  12,9 ____ 

Portugal  ┴  13,2 ____ 
Fonte: PorData, 2019 
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TABELA 7. Desempregados inscritos nos centros de emprego 

Localização Geográfica 
Desempregados inscritos nos centros 

de emprego  

2011 2017 
Lisboa (Município) (1)  23.486  23.475 

Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III)   129.540  105.296 

Portugal   551.944  434.462 

Fonte: PorData, 2019 

TABELA 8. Beneficiários do subsídio de desemprego 

Localização Geográfica 
Beneficiários do subsídio de 

desemprego  

2011 2017 
Lisboa (Município) (1)  10.602  7.071 

Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III)   67.510  40.216 

Portugal   261.093  150.806 

Fonte: PorData, 2019 

1.3.2. BENEFICIÁRIOS DO RSI E ATENDIMENTO SOCIAL  

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é uma Medida de apoio a pessoas e famílias em situação de extrema 

carência visando, na sua conceção, não apenas garantir um rendimento mínimo, mas também promover 

processos de inclusão. 

O RSI destina-se a pessoas que, quer pelo valor absoluto dos seus rendimentos, quer pela dimensão e 

composição do seu agregado familiar, não possuem meios suficientes para assegurarem a satisfação das suas 

necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva inserção social e profissional, o que 

implica que sempre que tal não seja assegurado pelos rendimentos dos próprios e pelos sistemas de 

proteção social já existentes (lógica de subsidiariedade), se garanta um “rendimento mínimo” que permita o 

acesso a esse direito. 

A par deste apoio, espera-se que o acesso à Medida promova processos ativos de inserção social e 

profissional que combatam as causas da pobreza. Para tal, é necessário que, para além da qualidade dos 

acordos de inserção, se acionem outras medidas de combate à pobreza e à exclusão social em áreas diversas, 

que funcionem articulada e concomitantemente, de modo a garantir o sucesso e sustentabilidade dos 

processos. 
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De acordo com os dados registados, entre 2011 e 2017, o número de beneficiários de RSI apresentou um 

decréscimo no período em análise. No ano de 2011 os beneficiários de RSI eram 26.560 no concelho de 

Lisboa, 110.780 na área metropolitana de lisboa e 448.107 a nível nacional. 

Em 2017 estes valores diminuíram em Lisboa para 19.143, na área metropolitana de lisboa para 70.737 e a 

nível nacional para 288.112 beneficiários do RSI. Mais uma vez este decréscimo, em Lisboa, não foi 

acompanhado pela diminuição da taxa de desemprego. 

TABELA 9. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 

Localização Geográfica 
Beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção (RSI)  

2011 2017 
Lisboa (Município) (1)  26.560  19.143 

Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III)   110.780  70.737 

Portugal   448.107  288.112 

Fonte: PorData, 2019 

Para concluir, pode referir-se que os indicadores atrás descritos apontam para um conjunto de fatores de 

vulnerabilidade social na Cidade de Lisboa, superiores à média nacional e à média para a Área 

Metropolitana. 

1.3.3. BAIRROS MUNICIPAIS DE LISBOA  

Fig. 2. Bairros Municipais de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

Os bairros sociais constituem uma resposta para o realojamento de populações socialmente desfavorecidas, 

proporcionando o acesso a uma habitação condigna, mas conduzem igualmente a efeitos perversos, 
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relativamente à integração urbanística e social destas populações pela concentração das diversas 

problemáticas, como a pobreza, o insucesso escolar, as famílias monoparentais, a violência, os 

comportamentos aditivos, o crime.  

Na cidade de Lisboa existem 79 Bairros Sociais. As freguesias que têm uma concentração maior de bairros 

são Marvila (10), Olivais (9) e Lumiar (7)12. O Parque habitacional público constitui em Lisboa 11,4% dos 

alojamentos familiares de residência habitual e ocupa o terceiro lugar no ranking nacional. A estimativa da 

população lisboeta a residir em fogos de habitação social assume o peso de 10,7% e, em termos nacionais, 

também ocupa o terceiro lugar.  

Dos bairros municipais existentes, 66 (correspondendo a 22,700 habitações sociais e 64000 habitantes) são 

geridos pela empresa municipal Gebalis13, que é uma empresa pública de âmbito municipal, dotada de 

personalidade jurídica e autonomia financeira, criada em 1995 para assegurar a gestão dos bairros sociais de 

Lisboa. A sua criação resultou da intenção do Município em assegurar uma política de gestão integrada, 

visando a administração dos bairros, a qualidade de vida das populações residentes e a conservação do 

património.  

A GEBALIS organiza-se de forma descentralizada e baseada na proximidade quotidiana aos bairros e aos seus 

habitantes. Tem uma sede e 12 gabinetes de bairro: na sede funcionam os serviços centrais de apoio à 

atividade de toda a empresa (Direções de Engenharia, Intervenção Social e Administrativo-Financeira, 

restantes serviços e o Conselho de Administração) desenvolvendo o seu trabalho com vista a agilizar a 

atividade desenvolvida nos Gabinetes de Bairro. Em cada Gabinete de Bairro (equipa técnica multidisciplinar) 

é prestado apoio a um número de bairros que varia entre os 2 e os 13 bairros consoante a dimensão dos 

núcleos habitacionais e das suas necessidades, recebendo, processando e encaminhando os problemas 

sentidos pelas populações residentes 

Zona Norte da cidade de Lisboa tem 2 Gabinetes da Gebalis, Ameixoeira e Alta de Lisboa, que abrange um 

total de cerca de 5 426 fogos municipais. Esta zona de intervenção corresponde às freguesias de Santa Clara 

e Lumiar. Estes gabinetes incluem os seguintes bairros: Bairro da Ameixoeira, Bairro Qt. das Lavadeiras, 

Bairro do Alto do Chapeleiro, Bairro Alta Sul, Bairro Pedro Queiroz Pereira, Bairro do Alto do Lumiar, Bairro 

Cruz Vermelha, Bairro Alta de Lisboa Centro e Charneca do Lumiar.  

                                                             
12 Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza (2012). 
Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa – Relatório 2011. Pág. 170 
13www.gebalis.pt 
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Zona Norte Oriental da cidade de Lisboa tem 3 Gabinetes da Gebalis, Casal dos Machados, Olivais e Loja do 

Cidadão que abrangem cerca de 3 327 fogos. Esta zona corresponde à área administrativa das freguesias de 

Marvila, Parque das Nações e Olivais e inclui os seguintes bairros: Bairro Casal dos Machados, Bairro Quinta 

das Laranjeiras, Bairro Cidade de Luanda, Bairro Av. De Berlim, Bairro Olivais Sul, Bairro Quinta do Morgado, 

Bairro Alfredo Bensaúde, Bairro Olivais Norte, Bairro Olivais Velho, Bairro do Condado, Bairro Zona J 

(Chelas), Bairro Zona I (Chelas), Bairro da Flamenga, Bairro das Murtas e Bairro dos Loios.   

Zona Ocidental da cidade de Lisboa tem 2 Gabinetes da Gebalis, Padre Cruz e Horta Nova, e abrange cerca 

de 4 258 os fogos municipais. Estes gabinetes integram as freguesias do Lumiar, São Domingos de Benfica, 

Benfica, Carnide, Alvalade e Avenidas Novas. Esta zona inclui os seguintes Bairros: Bairro da Horta Nova, 

Bairro Telheiras Norte, Bairro do Paço do Lumiar, Bairro Telheiras Sul, Bairro da Quinta do Charquinho, 

Bairro do Alto da Faia, Bairro da Quinta dos Barros, Bairro das Pedralvas, Bairro do Rego, Bairro das Furnas e 

Bairro do Calhau. 

Zona Oriental da cidade de Lisboa composta por 3 Gabinetes, Armador, Alfinetes e Olaias, que abrange 

cerca de 4 931 fogos municipais. Estes gabinetes integram as freguesias de Marvila, Beato, Penha de França 

e Areeiro. Esta zona inclui os seguintes bairros: Bairro do Armador, Bairro do Armador Cooperativa, Bairro 

dos Alfinetes, Bairro Marquês de Abrantes Cooperativa, Bairro quinta das Salgadas, Quinta da Chalé, Bairro 

dos Ourives, Bairro do Grilo, Bairro das Olaias, Bairro Carlos Botelho, Bairro Quinta do Lavrado, Bairro João 

Nascimento Costa, Bairro Vale de Santo António, Bairro da Graça, Bairro presidente Carmona e Bairro do 

Alto da Eira. 

Zona Sul da cidade de Lisboa é composta por 2 Gabinetes, Boavista e Vale de Alcântara, que abrangem cerca 

de 4 116 fogos municipais. Estes gabinetes integram as freguesias de Mem Martins (Sintra), Benfica, 

Alfragide (Amadora), Ajuda, Campolide, Estrela, Alcântara e Campo de Ourique. Esta zona inclui os seguintes 

bairros: Bairro da Boavista, Bairro do Bom Pastor, Bairro Algueirão, Bairro Sargento Abílio, Bairro do 

Zambujal, Casal de Cambra, Bairro Quinta do Cabrinha, Bairro Maria Pia, Bairro Casal do Evaristo, Bairro 

Quinta Jacinto, Bairro Quinta do Loureiro, Bairro Ceuta Sul, Bairro Freitas Gazul, Bairro Vale de Alcântara, 

Bairro Casalinho da Ajuda, Bairro da Liberdade, Bairro Camarão da Ajuda, Bairro 2 de Maio, Bairro Eduardo 

Bairrada e Bairro das Açucenas.  

No que respeita a uma caracterização sociodemográfica da população residente nos bairros municipais de 

Lisboa, o Inquérito “Tão perto e tão longe” (2015), promovido pela Gebalis, junto de 1.005 agregados, 
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evidencia um conjunto de indicadores que apontam claramente para factores de vulnerabilidade social 

destes territórios.  

Apesar da dimensão média dos agregados familiares ter diminuído nos últimos anos (2,8 elementos contra 

3,4 elementos por família no momento do pedido de realojamento) aproximando-se da média para a Cidade 

de Lisboa (2,2 elementos por agregado familiar) é aqui que se encontra a maior proporção de famílias 

numerosas (15% contra as 5% verificadas para o Concelho de Lisboa). 

A problemática do envelhecimento constitui igualmente uma problemática atual dos bairros municipais, 

agravada pelos problemas de insuficiência económica e isolamento social. De acordo com os dados do 

inquérito, 21% das famílias residentes é constituída por idosos a residir sós ou na companhia de outros 

idosos. Esta realidade é diversa, de bairro para bairro, tendo mais expressão, como é natural, nos bairros 

mais antigos.  

Também nos bairros municipais se verifica um maior peso das famílias polinucleares (14,2% contra 2,0% 

para o Concelho de Lisboa) e das famílias monoparentais, sobretudo aquelas cujos filhos são maiores de 25 

anos de idade (11% contra 5,2% para o Concelho de Lisboa). No caso das famílias monoparentais, com filhos 

menores de 25 anos, esta diferença é menor (7,7 % contra 6,6% para o Concelho de Lisboa).  

Um dos indicadores mais salientes no que respeita à vulnerabilidade destes territórios está relacionado com 

os baixos níveis de escolaridade desta população. No quadro abaixo ilustram-se as diferenças entre os níveis 

de escolaridades dos residentes destes bairros por comparação à população nacional, bem como uma 

evolução deste indicador entre 1999 e 2012. 

TABELA 10. Níveis de Escolaridade da População com 15 e mais anos % 
Níveis de Escolaridade ISRPC Portugal Censos 

2011 
Lisboa Censos 

2011 
5 Bairros Municipais Observados (habitação 

1999) 
Sem escolaridade 20,4% 10,4% 6,8% 19,3% 

1º Ciclo 36,5% 27,2% 20,3% 41,1% 
2º Ciclo 15,7% 12,8% 8,2% 18,3% 
3º Ciclo 16,0% 19,1% 15,6% 14,6% 

Secundário 9,3% 15,7% 16,9% 6,0% 
Curso Médio/ Superior/Pós 

Graduação 
2,1% 16,7% 31,1% 0,8% 

Fonte: Inquérito Satisfação Residencial e Participação Cívica, Gebalis 2012; INE Censos 2011; Observatório de Habitação, 6º Fase, 
1999 

Como se pode verificar, apesar da melhoria dos níveis de escolaridade, quando comparados os dados de 

2012 e 1999, resultante dos inquéritos disponíveis, promovidos pela Gebalis, os bairros municipais 
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continuam com uma prevalência muito elevada de população sem escolaridade (20,4%), e uma percentagem 

muito diminuta de população com curso médio/superior (2,1%). Para todos os níveis de escolaridade 

verifica-se uma diferença muito acentuada, entre os níveis escolares da população residente nos bairros 

municipais, comparativamente à população residente no Concelho de Lisboa, sendo apenas esta diferença 

menor para o 3º ciclo. De referir, que apenas cerca de 11% da população dos bairros municipais, tem níveis 

de escolaridade iguais ou superiores ao nível secundário.   

O Inquérito realizado em 2012 pela Gebalis evidencia um aumento mais acentuado dos níveis de 

qualificação da população jovem, sendo que nos jovens entre os 15 e os 24 anos 4,1% não têm escolaridade, 

7,4% tem o 1º ciclo, 21,3% tem o 2º ciclo, 38,5% tem o 3º ciclo, 34,1% tem o ensino secundário e 4,6%o 

ensino superior. No que respeita aos jovens adultos, 8,8% não tem escolaridade, 13,3% tem o 1º ciclo, 26%8 

o 2º ciclo, 27,7% tem o 3º ciclo, 17,25% o ensino secundário e 5,9% tem o ensino superior. Apesar desta 

melhoria, os indicadores revelam ainda um cenário crítico em termos de escolarização, que se repercute 

necessariamente nas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, constituindo um fator reprodutor 

das desigualdades sociais desta população. 

Para além dos baixos níveis de escolaridade da população residente nos bairros municipais, e como reflexo 

desta realidade, o desemprego constitui igualmente um fator marcante da vulnerabilidade destes territórios. 

Na tabela abaixo, podemos verificar a situação perante o emprego da população residente, com 15 ou mais 

anos de idade, por grupo etário. 

TABELA 11. Situação perante o emprego da população residente, com 15 ou mais anos de idade, por 
grupo etário 

Situação perante o emprego 15-64 65+ Total 
Trabalho 37,2% 2,7% 28,9% 
Desempregado 32,5% 0,5% 25,0% 
Reformado (velhice ou invalidez) 10,2% 90,8% 29,5% 
Doméstica 5,0% 5,4% 5,1% 
Estudante 12,6% 0,0% 9,6% 
Outra 2,5% 0,6% 1,9% 
Total 100% 100% 100% 

Fonte: Inquérito Satisfação Residencial e Participação Cívica, Gebalis 2012 

Como se pode verificar apenas 37,2% da população potencialmente ativa se encontra a trabalhar, quer seja 

trabalho certo, quer seja trabalho incerto, proporção muito próxima da população que se declara 

desempregada (32.5 %). Ainda neste escalão etário se verifica que 10.2% da população se encontra 

reformada, o que deve corresponder a situações de reforma por invalidez. Na aferição da expressão 
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numérica do desemprego entre os habitantes dos bairros municipais, os valores remetem para um cenário 

dramático uma vez que a taxa de desemprego se situa nos 46.2%. Este valor é muito superior ao verificado a 

nível nacional, que em 2011 era de 12.7% e que em Setembro de 2015 se situa nos 12,4% (Gebalis, 2015). O 

relatório do inquérito da Gebalis “ Tão Perto e Tão Longe” salienta no entanto a possibilidade desta taxa 

estar inflacionada, dado que se trata do desemprego declarado pelo inquirido relativamente a si próprio e 

aos membros do agregado familiar, podendo estar incluídas situações de trabalho precário que poderão ter 

contribuído para esta inflação.  

A análise dos meios de vida e rendimentos revelam igualmente um elevado nível de dependência existente, 

sendo que os rendimentos provenientes do trabalho assumem uma expressão minoritária (24,5%) face aos 

rendimentos provenientes da situação a cargo da família (37,5%) e à dependência dos apoios e 

transferências sociais (37,4%). De referir que quanto ao rendimento médio do agregado familiar, de acordo 

com este inquérito, os valores situam-se nos 638 Euros. Este dado foi apurado a partir de 66,6% dos 

agregados, tendo sido excluídas cerca de ¼ das respostas devido à pouca fidelidade das mesmas.  

Esta realidade coloca os bairros municipais com uma taxa de pobreza de 69,4%, com um valor médio de 

rendimento por adulto de 357,86 Euros, que se encontra abaixo do valor de 421,00 Euros, definido como o 

limiar de risco da pobreza (Eurostat 2010). Os riscos de pobreza atingem principalmente os mais jovens, 

abrangendo 89,1% dos que se encontram neste escalão etário. De referir igualmente que no contexto dos 

bairros sociais lisboetas são os idosos que têm menor incidência da taxa de risco de pobreza. Este dado é 

distinto da realidade a nível nacional, onde este risco é preponderante neste escalão etário.   

Todos os indicadores referidos constituem, como é do conhecimento científico, fatores de risco para o uso e 

abuso de substâncias psicoativas, constituindo estes territórios locais de maior prevalência de consumo de 

SPA, dado que é visível, através do número de indivíduos provenientes destes bairros, atualmente em 

tratamento nas estruturas de saúde (Equipas de tratamento e Gabinetes de Apoio Fixo – Unidades Móveis), 

da informação proveniente das entidades que prestam acompanhamento social a esta população (SCML, 

Juntas de Freguesia, Gebalis, CPCJ, e outras entidades), e também através da observação destes 

comportamentos nos espaços de rua destes bairros, referidos pelas equipas multidisciplinares que intervêm 

nestes territórios.  

A avaliação mais aprofundada das necessidades e respostas dos bairros municipais para as diferentes áreas 

de intervenção (prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos) será retratada nos capítulos III, IV e 

V deste relatório.  
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1.3.4. POPULAÇÃO SEM-ABRIGO 

A cidade de Lisboa lida com fenómenos de exclusão social nas suas formas mais distintas, os sem-abrigo 

representam um dos lados mais visíveis dessa exclusão. A existência de população sem-abrigo é um 

problema predominantemente urbano, sendo Lisboa e Porto as principais cidades portuguesas onde esta 

problemática está mais presente. 

A situação dos sem-abrigo ultrapassa assim largamente a questão da habitação e remete para uma 

problemática mais complexa, produto de uma constelação de diferentes fatores (desemprego de longa 

duração, quebra dos vínculos sociais e familiares, acontecimentos de vida traumáticos, problemas de saúde 

mental, uso de substâncias psicoativas, imigração, entre outros) que se relacionam com a trajetória de vida 

da pessoa sem-abrigo. 

Como Nogueira e Ferreira (2007, p. 199) sublinham, podemos considerar que “a situação de sem-abrigo 

representa o final de um processo que se associa à pobreza mas que é distinto desta, dado o número e 

dimensão das clivagens com os vários sistemas. O deficiente acesso aos sistemas e a existência de fissuras 

cada vez mais evidentes resultam de vários fatores produtores de risco de exclusão social. Por sua vez, estes 

fatores, individualmente ou por influência conjunta, provocam o aumento desta fratura (entre a pessoa sem-

abrigo e os sistemas), num processo de bola de neve de dimensões cada vez mais complexas.” 

Na cidade de Lisboa, à semelhança de outras áreas urbanas, as opções de pernoita dos indivíduos sem 

domicílio fixo variam entre a possibilidade de pernoita em pensões, em centros de alojamento temporário a 

funcionarem sob gestão de instituições sem fins lucrativos, em espaços residenciais ou não residenciais 

abandonados privatizados pelos próprios indivíduos sem-abrigo, sem as mínimas condições de 

habitabilidade e salubridade, em veículos abandonados, até à possibilidade de pernoita ao relento, isto é, 

em arcadas de prédios, passeios públicos, debaixo de pontes e viadutos, terrenos expectantes e outros 

recantos da cidade, ou seja a viverem em espaço público. 

A distribuição desta população na cidade de Lisboa não é homogénea, verificando-se de acordo com a 

observação realizada pelas equipas de rua, a existência de locais onde se concentram de forma mais visível 

esta população. Vários pontos do centro histórico da cidade, e de confluência de redes de transporte, com 

particular relevância para as estações ferroviárias, constituem locais privilegiados de permanência dos sem-

abrigo. 

A F.E.A.N.T.S.A. – Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaill ant avec le sSans Abri 

desenvolveu uma definição de sem-abrigo (ETHOS1 – European Typology on Homeless nessand Housing 
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Exclusion) (FEANTSA, 2005) que considera as realidades analisadas em diferentes países europeus, 

especificamente no que respeita às diferentes situações de habitação. A sua conceção abrangente baseia-se 

no pressuposto que a situação de sem-abrigo não é um fenómeno estático, mas sim um processo que afeta 

várias pessoas e famílias, em situação de vulnerabilidade, em diferentes momentos das suas vidas. 

A Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo – ENIPSA (2009) surge para dar resposta à 

necessidade de definir e implementar políticas especificamente direcionadas à população sem-abrigo que se 

constituam como alternativas às intervenções assistencialistas.  

O plano de ação da ENIPSA aponta para a utilidade da articulação e potenciação dos recursos existentes 

como medida eficaz para evitar a sobreposição e duplicação de esforços e os seus efeitos perversos, 

principalmente no que respeita à manutenção e persistência da problemática (ENIPSA, 2009). 

Com a implementação da ENIPSA, Portugal estipulou uma definição oficial de pessoa em situação de sem-

abrigo14 influenciada pela abordagem da F.E.A.N.T.S.A. A ausência de habitação condigna está na base das 

suas linhas orientadoras de avaliação e intervenção, considerando a garantia do acesso à habitação como 

primordial para a redução do número de pessoas nesta situação.  

 A Câmara de Lisboa aprovou um novo Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem Abrigo (PMSA) e 

assumiu o objetivo de tirar todas as pessoas da rua nos próximos dois anos . No  final de 2018, havia em 

Lisboa cerca de 2470 pessoas sem abrigo, das quais 361 a viver na rua e 1967 em centros de acolhimento. ( 

CML, 2019). O novo PMSA, que estará em vigor até 2021, traça como metas diminuir o número de sem-

abrigo, alargar a rede de Núcleos de Apoio Local, melhorar a oferta de ocupação diurna e promover mais 

integração no mercado de trabalho, entre outras.  

A relação entre problemática de sem-abrigo e as dependências e abuso de substâncias psicoativas, remete 

para a discussão sobre se estas dimensões se constituem como causas ou consequências durante o processo 

da situação de sem-abrigo. Para se atender à abrangência das dimensões constitutivas da problemática em 

causa, é necessário incorporar todos os fatores económicos, sociais e psicológicos subjacentes que 

potenciam e permitem a manutenção da situação de sem-abrigo (Vázquez & Muñoz, 2001). 

  

                                                             
14A definição de pessoa sem-abrigo defendida pela ENIPSA (2009) estipula que uma pessoa, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, 
condições socioeconómica e de saúde física e mental, é considerada em situação de sem-abrigo quando se encontra numa das seguintes situações: 
· sem tecto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário; 
· sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. 
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1.4. RECURSOS E RESPOSTAS SOCIAIS 

«Os equipamentos sociais apresentam-se como elementos centrais de proteção social e do contrato 

social entre o Estado e os cidadãos. Se a existência de uma rede de serviços sociais ajustados se revela 

fulcral para a qualidade de vida das populações, a cobertura eficaz assegurada por essa rede de carácter 

público também se torna essencial, sobretudo para as pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade.»15 

No que diz respeito à criação de novos equipamentos, o distrito de Lisboa continua a demonstrar uma maior 

dinâmica (a par de alguns distritos do litoral), com uma maior concentração de respostas, existindo na 

cidade de Lisboa cerca de 834 equipamentos sociais (36% dos equipamentos sociais do distrito) nas áreas da 

Infância e Juventude, População Adulta, Família e Comunidade e Grupo Fechado, os quais apresentam 

respostas específicas dirigidas a vários grupos alvo (crianças e jovens, idosos, família e comunidade em 

geral).16  

O concelho de Lisboa funciona como polo de atração de uma população que vem à procura de melhores 

condições de vida a todos os níveis e que acaba por permanecer nos espaços da cidade. Assim, a cidade tem 

de estar preparada para acolher cidadãos mais fragilizados que nela permanecem. O investimento nas 

políticas sociais e, consequentemente, nas redes de serviços, visam melhorar o acesso dos indivíduos às 

redes de recursos, nomeadamente às redes sociais. Cidades como Lisboa, pela sua dimensão e número de 

promotores sociais que nela intervêm, apropriaram-se deste conceito para fundamentar a necessidade de 

implementação de uma rede social. Em Lisboa, a rede social é constituída e assegurada pelos principais 

parceiros na Ação social, ou seja, a Segurança Social, a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa. 

O CLAS (Conselho Local de Ação Social), a que o Município preside, é a instância responsável pela elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Social para a cidade de Lisboa – O PDS é um instrumento flexível que formaliza 

a progressiva contratualização na Rede Social de Lisboa das intervenções e respostas que os diferentes níveis 

institucionais propõem. Deverá ser capaz de gerar suporte para a monitorização e avaliação constante de 

novas oportunidades e necessidades de intervenção. Não será um documento estático programador da 

                                                             
15 Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza (2012). 
Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa – Relatório 2011. Pág. 138 
16 Idem. Pág. 140 
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intervenção a médio/ longo prazo, mas um sistema de atualização das prioridades e opções numa lógica de 

replaneamento contínuo.  

 

O PDS 2017-2020 baseia-se em Eixos Estratégicos de intervenção cujas designações reflectem as prioridades 

identificadas durante o processo de elaboração do II Diagnóstico Social 2015-2016 e as respectivas temáticas 

aprovadas pelo CLAS, nomeadamente: 

 Eixo 1 - Reforço e Territorialização da Rede Social de Lisboa (CLAS | CSF) 

 Eixo 2 - Intervenção em Públicos-Alvo: Crianças e Jovens | Idosos 

Relativamente ao segundo eixo estratégico, optou-se por focalizar a intervenção de forma mais dirigida a 

três públicos-alvo específicos da população de Lisboa - crianças, jovens e idosos - cujas problemáticas 

identificadas no Diagnóstico Social de Lisboa são mais agravadas e carecem de intervenções mais articuladas 

e robustas. 

 Eixo 3 - Intervenção em Domínios/Grupos de Maior Vulnerabilidade: Violência Doméstica | 

Deficiência | Saúde Mental | Comportamentos Aditivos | Sem Abrigo 

Foram identificados os seguintes Domínios/Grupos de Maior Vulnerabilidade, os quais são consensuais entre 

os parceiros: Violência Doméstica; Deficiência; Saúde Mental; Comportamentos Aditivos e Sem Abrigo. 

Relativamente ao Eixo 3- Intervenção em Domínios de maior Vulnerabilidade – Comportamentos Aditivos o 

PDS comtempla os seguintes objectivos: 

 Reforçar a intervenção preventiva em comportamentos aditivos no contexto escolar e comunitário 

 Consolidar e alargar a intervenção na redução de riscos e minimização de danos 

 Promover a reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e dependências 

 Qualificar e promover a avaliação do impacte das intervenções 

 Replicar boas práticas de abordagem integrada nas CSF 

Estes objetivos deram origem a doze medidas que podem ser consultadas em https://observatorio-

lisboa.eapn.pt/ficheiro/PDS-2017-2020.pdf.  

  

https://observatorio-lisboa.eapn.pt/ficheiro/PDS-2017-2020.pdf
https://observatorio-lisboa.eapn.pt/ficheiro/PDS-2017-2020.pdf
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1.4.1. CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Como já foi referido anteriormente a Câmara Municipal preside o CLAS (Conselho Local de Acão Social), 

assumindo uma função central no que respeita ao planeamento estratégico da intervenção na Cidade de 

Lisboa, contribuindo para a centralização de informação no que respeita às necessidades dos diferentes 

territórios, potenciando a integração de recursos e respostas e promovendo a concertação de estratégias de 

ação. 

O Município desenvolve assim um conjunto de instrumentos de diagnóstico e planeamento estratégico, 

nomeadamente os planos municipais (Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida de Lisboa, 

Plano Municipal para a integração dos Imigrantes, Plano Municipal contra a violência doméstica e de género. 

Plano Cidade Amiga das Crianças) e as cartas de equipamentos (carta desportiva de Lisboa, carta de 

equipamentos de saúde, orientações estratégicas dos equipamentos sociais – infância, carta educativa de 

Lisboa) que definem as linhas de orientação das políticas de ação local nas áreas da educação, saúde, 

habitação, desenvolvimento social, desporto, segurança, etc.  

O Município é composto por diferentes Direções e Departamentos que asseguram a gestão do seu 

funcionamento. O Departamento de Direitos Sociais; o Departamento de Desenvolvimento Local;  O 

departamento da Educação; Departamento da atividade Física e Desporto, são aqueles que congregam os 

serviços e respostas que confluem para a área da intervenção social no seu sentido mais lato. 

Nos capítulos seguintes deste documento, encontram-se descritos os principais Programas da CML que  

articula e contribuem para intervenção em CAD  

No âmbito destes programas e tendo em conta o seu potencial de articulação com os objetivos de 

intervenção na área dos comportamentos aditivos, com particular incidência para as áreas da prevenção, 

reinserção e redução de riscos, destaca-se o programa BIP/Zip, Plano Municipal para a Pessoa em situação 

de Sem Abrigo (PMSA); o Projeto Perto Lx; o Programa Secundário Para Todos, O Plano “Lisboa Cidade Amiga 

das Crianças”; o Espaço LX Jovem, o Programa do policiamento Comunitário. 

O Programa BIP/ZIP, criado pela Câmara Municipal de Lisboa, integrado no quadro do Programa Local de 

Habitação (PLH), é um instrumento de política pública municipal de desenvolvimento local que visa 

dinamizar parcerias locais através de intervenções diversas para melhoria dos “habitats” abrangidos, através 

da promoção e apoio a projetos locais que contribuam para o reforço da coesão sócio territorial no 

município. O Programa destina-se exclusivamente a apoiar atividades e projetos a desenvolver nos Bairros e 

Zonas de Intervenção Prioritária inscritos na Carta dos BIP/ZIP de Lisboa, aprovada pela Assembleia  
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 No ano de 2019 o Programa conta com a presença de mais 15 novas organizações. Destaca-se que das 49 

entidades promotoras, 17 são novas entidades promotoras que irão receber verba BIP/ZIP pela primeira vez, 

nesta nona edição do programa; 

A rede de parcerias formais do Programa BIP/ZIP soma já 625 entidades distintas, entre Juntas de Freguesia 

e organizações da sociedade civil, às quais se vai agregando uma rede comunitária de outras entidades e 

pessoas singulares que potenciam a execução e sustentabilidade dos projetos. 

Destaca-se a participação de 13 Juntas de Freguesia só como parceiras de 22 projetos dirigidos aos seus 

territórios, numa perspetiva de apoio à execução e sustentabilidade do mesmo, assim como enquadrando 

estes projetos na globalidade da participação e intervenção local incrementando a coesão sócio-territorial. 

Estes projetos podem situar-se em três áreas de Intervenção:  

1. Intervenções pontuais, como, por exemplo, ações de formação ou sensibilização, limpeza do espaço 

público, exposições, campanhas, eventos comunitários, criação de páginas de Internet, entre outras 

atividades que impliquem o espoletar de convívios e dinâmicas comunitárias e a participação dos 

cidadãos; 

2. Serviços à comunidade, como, por exemplo, criação de espaços de Internet, de ocupação de crianças, 

jovens ou idosos, bibliotecas, mediatecas, edição de publicações e outros suportes informativos de e 

para a comunidade, sistemas de trocas locais, hortas comunitárias, entre outros serviços de interesse 

para as populações dos BIP/ZIP; 

Pequenos investimentos e ações integradas, como por exemplo, recuperação de instalações destinadas à 

prestação 

Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem Abrigo (PMSA) e Núcleo de Planeamento e Intervenção 

Sem Abrigo – NPISA e o Plano – visa a reorganização e otimização da rede de equipamentos existentes, 

implementando um modelo de intervenção integrada de todos os agentes que intervém na cidade. Para a 

concretização desta resposta, foi aprovada a afetação de espaço municipal não habitacional do Cais do Gás, 

sito na Rua do Cintura do Porto de Lisboa, ao Cais do Sodré, para a implementação da “Unidade de 

Atendimento a Pessoas Sem-Abrigo” – UAPSA.  

O protocolo geral de colaboração conta com a participação de 19 entidades que compõem o NPISA e 

funciona, tendo como base os seguintes eixos: Eixo do Planeamento (sob a coordenação da CML); Eixo da 

Intervenção (sob a coordenação da SCML). Este comporta 3 sub-eixos: o do atendimento (coordenado pela 
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SCML), o da atuação (coordenado pela Comunidade Vida e Paz – CVP) e o do acolhimento (coordenado pela 

CML em articulação com o ISS). 

O Perto LX - Parceria de Equipas de Rua com Intervenção na área da Toxicodependência na Cidade de 

Lisboa, é um projeto promovido pela CML, em parceria com entidades que, através de Equipas de Rua, 

intervêm diretamente com a população toxicodependente. É um projeto que representa uma elevada 

importância para a Cidade, no sentido estratégico, uma vez que possibilita obter uma visão e um 

conhecimento mais ajustados da evolução do fenómeno das dependências e do seu posicionamento volátil 

pela cidade, permitindo assim uma melhor definição para uma intervenção mais integrada, concertada, 

articulada e complementar. 

A CML assumiu, desde 2003, a responsabilidade de promover e dinamizar o trabalho em rede entre as 

entidades que atuam no terreno, no sentido de maximizar os recursos disponíveis e de melhorar a resposta 

das instituições face às sinalizações efetuadas por munícipes ou por instituições. 

O Espaço Lx Jovem, localizado no Bairro do Armador, em Marvila, pretende constituir-se como um polo de 

criação e desenvolvimento de projetos de juventude na cidade de Lisboa, e possui diferentes valências, 

nomeadamente o acesso gratuito a computadores e à internet e a sala de ensaios “João Aguardela”, 

equipada com vários instrumentos musicais, que se destina a todos os jovens que desejem ensaiar e 

desenvolver os seus projetos musicais. Tem também uma pequena galeria para exposições, uma biblioteca e 

um auditório batizado com o nome de “Sam the Kid” (Samuel Mira) “. Neste momento, o Lx Jovem está a 

apoiar alguns projetos na área da juventude, designadamente com a Associação para o Planeamento da 

Família, que desenvolve o seu trabalho no Bairro do Armador; com o grupo de teatro “9Arte” e com a banda 

“Manifesto”. 

O Projeto “Desporto Mexe Comigo” tem como objetivo central contribuir para a inclusão social da 

população infanto-juvenil do Concelho de Lisboa e tem como principais objetivos: garantir o acesso das 

crianças e jovens à prática desportiva nas infraestruturas do Complexo Desportivo; desenvolver através de 

uma parceria efetiva e dinâmica que articule a intervenção social dos diferentes agentes locais, procurando 

reunir esforços e estimular a troca de experiências dos técnicos; estimular a partilha de vivências pela 

participação em família, procurando dar um forte contributo no combate incessante à exclusão social, de 

modo a minimizar os efeitos que esta produz na condição social em algumas zonas da cidade; estabelecer 

ligações entre os conceitos relevantes do desporto (o espírito de grupo, a cooperação, a solidariedade, a 

lealdade, o “fair-play”, o respeito pelo outro) e a vida em cidadania; e formar e qualificar jovens na área do 
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Desporto. Para além destes projetos destacar ainda o Programa Secundário Para Todos e Orquestra 

Geração, que se encontram descritos no capítulo da Prevenção deste diagnóstico, dado o seu contributo 

mais específico para uma intervenção preventiva em meio escolar. 

1.4.2. JUNTAS DE FREGUESIA DE LISBOA 

As Juntas de Freguesia são, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, o escalão da organização 

do Estado que está mais próximo das populações. A lei confia-lhes um amplo leque de atribuições e 

competências, nomeadamente na área da ação social, constituindo-se em parceiros privilegiados das 

políticas e programas de desenvolvimento social de iniciativa municipal. 

Além disso, as Juntas de Freguesia são também responsáveis pela coordenação e dinamização das 

Comissões Socais de Freguesia, que reúnem os parceiros da Rede Social de Lisboa que atuam ao nível de 

proximidade nos respetivos territórios. 

 Entre as principais respostas desenvolvidas pelas juntas de freguesia, que confluem para as diferentes áreas 

de intervenção em CAD destaca-se o atendimento social, as respostas ao nível do acompanhamento 

psicológico, os GIP, o apoio jurídico, o apoio alimentar, os bancos de roupa, as lojas sociais e outros apoios 

sociais, as atividades socioeducativas para crianças e jovens, as ludotecas e bibliotecas, os programas de 

ocupação dos tempos livres, os programas de voluntariado e por último a dinamização do trabalho em rede 

através das Comissões Sociais de Freguesia. 

1.4.3. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA (SCML) 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) é uma instituição de referência na sociedade portuguesa e 

um dos principais parceiros no que diz respeito à problemática dos comportamentos aditivos. Tem como 

missão a melhoria do bem-estar da pessoa no seu todo, priorizando os mais desfavorecidos e fragilizados, 

desde a sua fundação, em 1498. 

A sua ação cresceu e expandiu-se, procurando novas respostas sociais, de forma pioneira. Sendo mais 

conhecida pela sua Ação Social, desenvolve também um importante trabalho nas áreas da Saúde, Educação 

e Ensino, Cultura, Inovação e iniciativas no âmbito da Economia Social. Nas suas várias áreas de atuação, os 

principais beneficiários são crianças e idosos, sem-abrigo e demais grupos de risco, com vulnerabilidades de 

diferentes origens. É o caso de indivíduos em risco de exclusão, comunidades étnicas, toxicodependentes, 

pessoas com deficiência e pessoas portadoras de VIH/SIDA. 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 38 de 222 

A instituição procura, desta forma, prevenir situações de desigualdade, carência socioeconómica, 

vulnerabilidade e exclusão social, promovendo o desenvolvimento pessoal global, a inclusão e a coesão 

social. 

O trabalho da SCML incide em várias áreas de intervenção, sendo o Departamento de Ação Social e Saúde 

(DASS) composto por duas direções (Direção de Ação Social e Direção de Saúde), aquele com quem mais se 

articula na área dos comportamentos aditivos. Em 2014, na sequência da nova organização administrativa 

da cidade de Lisboa, operou-se a uma profunda mudança na reorganização territorial da intervenção social 

da SCML, de que resultou o novo Regulamento Orgânico do Departamento de Ação Social e Saúde e a 

criação de 10 Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP). Estas Unidades estão 

geograficamente implantadas na cidade de Lisboa, de acordo com as seguintes zonas: Alameda, Alta de 

Lisboa, Avenidas, Colinas, Descobertas, Luz, Madre de Deus, Marvila, Oriente e Tejo. 

Esta reorganização teve por base um modelo territorial mais descentralizado, assente numa lógica de 

reforço de competências e na aposta na especialização em áreas técnicas transversais. O novo paradigma de 

intervenção aposta na abordagem multidisciplinar dos colaboradores, na formação e aplicação de 

metodologias de gestão de casos, através do modelo colaborativo. Para a concretização do novo paradigma 

de intervenção procedeu-se à reformulação do Acolhimento Social, através da redefinição das competências 

das diversas equipas que compõem essa resposta, e criação ou reforço de outras equipas, nomeadamente as 

Equipas de 1ª vez ou Equipas de Apoio a Idosos, do Apoio Domiciliário e das Equipas de Apoio à Família. 

De seguida, apresentam-se as principais respostas nas áreas do apoio à família, infância e juventude e 

públicos vulneráveis, desenvolvidas pelo Departamento de Ação Social e Saúde, uma vez que estas áreas de 

cruzam com as respostas no âmbito da problemática dos comportamentos aditivos.  

Na área do Apoio à Família, Infância e Juventude, e de acordo com o relatório de contas da SCML, 2014,são 

preconizadas as seguintes área de missão: 

1. Acolhimento das crianças provenientes das famílias socialmente mais desfavorecidas, priorizando as 

situações de maior vulnerabilidade, através de: 

• Rede de estabelecimentos de 1ª infância (Creche e Creche Familiar)  

• Rede de 2ª Infância (Jardim-de-Infância)  

• Programa Apoiar em Agosto, que proporciona atividades ocupacionais para as crianças durante o 

mês de Agosto, promovendo a conciliação da vida profissional e familiar.  
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• O Programa “Babysitting” é uma resposta social atípica criada com o objetivo de apoiar as famílias 

com dificuldades em assegurar os cuidados e o acompanhamento das suas crianças, devido, entre 

outras razões, à ausência de rede de suporte social e familiar e à dificuldade em conciliar os seus 

horários laborais e/ou formativos com o horário de funcionamento dos estabelecimentos 

• A ação “Pé ante Pé” decorre das necessidades identificadas pelo Acolhimento Social, abrange 

preferencialmente as freguesias do Lumiar e Santa Clara e destina-se ao acolhimento diurno de 

crianças dos 0 aos 3 anos, com carácter transitório e urgente. Esta resposta atípica continua a 

assegurar uma intervenção socioeducativa de caráter precoce, preventivo, multidisciplinar e 

sistemático junto de famílias com crianças em situação de risco, devido a negligência, défice de 

competências parentais e necessidade de avaliação/ aprofundamento de diagnóstico.  

2. Intervenção na promoção dos direitos e proteção das crianças/jovens em perigo através da rede de 

Equipas de Apoio à Família (EAF). Estas equipas priorizam a admissão de situações com Processo de 

Promoção e Proteção (PPP) na CPCJ/Tribunal, assegurando as EAF e os atos materiais das medidas 

aplicadas em meio natural de vida. Entre as parcerias locais estabelecidas, destacam-se o projeto 

“Desporto Mexe Comigo”, implementado pela Câmara Municipal de Lisboa, e a parceria com a 

Associação de Ajuda ao Recém-nascido - Banco do Bebé. 

3. Acolhimento temporário/emergência e institucional de crianças e jovens visando a proteção e 

promoção dos seus direitos, e a defesa dos seus interesses através de Centro de Acolhimento 

Temporário/Emergência 

4. Continua a verificar-se dificuldade no encaminhamento para respostas mais adequadas de crianças mais 

velhas (adolescentes). 

5. Acolhimento de crianças e jovens visando a proteção e promoção dos seus direitos, garantindo-lhes 

definição e concretização de um Projeto de Vida que defenda os seus superiores interesses, através 

das respostas de Lar de Infância e Juventude. A SCML dispõe de uma rede de Lares, que têm por missão 

cuidar, educar, proteger e promover a autonomização das crianças e jovens, garantindo-lhe um 

acompanhamento individualizado e as condições necessárias ao seu desenvolvimento integral, 

promovendo os seus direitos, a definição e concretização de um projeto de vida. 

6. Promoção da autonomia de jovens através da resposta de Residência de Autonomização 

7. Apoio técnico às decisões do TFML tomadas no âmbito dos processos judiciais de promoção e 

proteção e acompanhamento da execução de medidas de proteção aplicadas a crianças/jovens 

residentes no concelho de Lisboa, através da Equipa da Apoio Técnico ao Tribunal de Lisboa (EATTL). A 

estas equipas compete-lhe o acompanhamento da execução de medidas de promoção aplicadas 
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judicialmente e o apoio a crianças e jovens que intervenham em processos judiciais de promoção e 

proteção. 

8. Relativamente ao apoio a Públicos Vulneráveis e Pessoas com Deficiência encontram-se definidos as 

seguintes áreas prioritárias:  

a) Prestação de uma resposta de Atendimento destinada a apoiar indivíduos sem residência fixa ou 

em trânsito na cidade de Lisboa e que se encontram em situação de emergência ou risco social. 

Este apoio tem como principal objetivo o atendimento e acompanhamento de pessoas e/ou famílias 

em situação de risco social grave, sem-abrigo ou domicílio instável, tendo em vista, aquisição e o 

desenvolvimento de competências e promoção da reintegração social. 

b) Promoção da integração social da população sem-abrigo ou domicílio instável da cidade de Lisboa, 

através da disponibilização de serviços no Centro de Apoio Social dos Anjos (CASA) e Centro de 

Apoio Social de S. Bento (CASSB). O Centro de Acolhimento Social dos Anjos (CASA) funciona 365 

dias por ano e procura garantir as necessidades básicas de alimentação à população mais carenciada 

de Lisboa, em particular à população sem-abrigo, disponibilizando refeições e prestando cuidados de 

higiene e saúde. 

c) Os Ateliers Ocupacionais do CASA e do CASSB destinam-se a pessoas adultas com percurso de sem-

abrigo, e têm como objetivo promover a recuperação de rotinas, hábitos de trabalho e partilha de 

experiências, de forma a capacitar estes utentes para a participação na construção do seu projeto de 

vida e na promoção da sua autonomia.  

d) Acolhimento temporário ou de emergência de mulheres vítimas de violência doméstica, 

acompanhadas ou não de crianças e jovens, através da Casa de Acolhimento a Mulheres Vítimas 

de Violência. Casa de Acolhimento Maria Lamas, com capacidade para acolher oito mulheres e 14 

crianças, proporciona acolhimento temporário e/ou de emergência a mulheres vítimas de violência 

doméstica (com ou sem filhos) que se encontrem numa situação de risco. Promove a proteção física 

e psicológica das vítimas, a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais que lhes 

permitam a reorganização do seu quotidiano.  

e) Acolhimento Noturno de pessoas adultas em situação de sem-abrigo ou domicílio instável através 

do Centro de Acolhimento Temporário Mãe D’Água (CATMA, CATMA Extensão e CASA). Os centros 

de acolhimento noturno proporcionam alojamento temporário ou de emergência a indivíduos que 

se encontrem em situação de sem abrigo. O Centro de Acolhimento Noturno dos Anjos (CAN) tem 

capacidade para acolher temporariamente 15 pessoas do sexo masculino. O Centro de Alojamento 
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Temporário Mãe D’Água (CATMA) tem capacidade para acolher 30 pessoas temporariamente e 6 em 

emergência.  

f) Apoio de ex-reclusos ou reclusos em situação de saída precária, sem enquadramento habitacional 

e rede de suporte efetivo, e jovens do género masculino com percurso de institucionalização, em 

situação de vulnerabilidade, através da Casa de Transição. Esta resposta é composta por dois 

espaços habitacionais – Casa Oportunidades e Casa Vida Ativa – com capacidade para acolher 

temporariamente 14 utentes do sexo masculino sem enquadramento habitacional e sem rede de 

suporte, com percursos de vida muito complexos, situações de marginalidade e de rutura com as 

redes formais e informais de apoio. A Casa Vida Ativa destina-se a jovens entre os 18 e 25 anos, com 

longo percurso de institucionalização, preferencialmente em Lares de Crianças e Jovens da SCML 

e/ou Centros Educativos, que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconómica, 

exclusão social e sem rede de suporte.  

g) Promoção da qualidade de vida e integração na comunidade de pessoas com necessidades de 

acompanhamento terapêutico, que se encontrem em situação de precariedade social, familiar e 

económica. Esta área de missão é concretizada através das respostas de Acompanhamento e 

Vigilância Terapêutica, de Apoio Domiciliário, de Acolhimento Residencial, de Apartamentos 

Terapeuticamente Assistidos e Centro de Dia. 

h) Acolhimento residencial, prestação de cuidados de saúde, psicossociais e de reabilitação a pessoas 

com deficiência grave e profunda, multideficiência e pessoas com cegueira, através dos Lares 

Residenciais. A SCML dispõe de três estruturas residenciais de apoio à deficiência que acolhem 

jovens e adultos portadores de deficiência, com idade igual e superior a 16 anos, de ambos os 

géneros e que se encontrem impedidos de residir no seu meio familiar, com o objetivo de promover 

a qualidade de vida e a plena integração social.  

i) Acolhimento diurno de pessoas com deficiência através dos Centros de Atividades Ocupacionais 

(CAO). 

j) Disponibilização de respostas de intervenção precoce na área da deficiência. O CRPCCG - 

Intervenção Precoce destina-se a crianças dos 0-6 anos com Deficiência/Multideficiência e a 

estratégia assenta num trabalho multidisciplinar das áreas da psicologia, enfermagem, fisioterapia, 

terapia da fala, terapia ocupacional e serviço social, procurando envolver famílias, instituições de 

infância e a comunidade. Para além das diferentes respostas acima referidas, a SCML desenvolve 

também outras ações e programas, nomeadamente: 
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a) Programa Mitra, que visa requalificar o albergue atual da Mitra, criando um espaço em que os 

valores da solidariedade, diversidade e inclusão se vão materializar numa oferta integrada 

aberta à sociedade, através da criação de um conjunto de valências que pretendem vir a facilitar 

e a apoiar as pessoas com mais dificuldades de integração na sociedade.  

b) Programa Intergerações – População sem-abrigo. Este Programa visa a implementação de 

atividades dirigidas a públicos específicos, entre outros, idosos isolados, população sem-abrigo e 

pessoas com mobilidade condicionada. 

9. Ação Social de Proximidade:  

a) Atendimento e acompanhamento social de indivíduos e famílias na prevenção e/ou reparação 

de problemas gerados ou geradores de situações de exclusão, através do diagnóstico das 

situações de vulnerabilidade, negociação e contratualização de um plano de inserção.  

b) Apoio a indivíduos e famílias através da assunção de responsabilidades no âmbito do protocolo 

celebrado com o ISS, referente à prestação do Rendimento Social de Inserção na cidade de 

Lisboa. Prestações Pecuniárias: A SCML assume no âmbito do Sistema de Apoio Social na Cidade 

de Lisboa, a responsabilidade pela atribuição de prestações pecuniárias a indivíduos e/ou 

famílias em situação de carência económica e comprovada fragilidade social, como sejam: 

indivíduos/famílias com dificuldades de subsistência; pessoas idosas e/ou dependentes; 

toxicodependentes (incluindo dependentes do álcool) com programa de tratamento em 

comunidade terapêutica e respetivas famílias; requerentes de asilo refugiados em processo de 

integração; pessoas portadoras de deficiência com necessidade de acolhimento institucional.  

c) Consolidação de iniciativas e dinâmicas de desenvolvimento comunitário através de Projetos 

de Intervenção em contextos de exclusão territorial. Nesta área estão integrados: o Projeto de 

Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira (UDIP Alta de Lisboa); o Centro de 

Desenvolvimento Comunitário do Bairro dos Loios e o Centro de Promoção Social da PRODAC 

(UDIP Marvila); e a Intervenção Comunitária do Vale de Chelas – K’Cidade (UDIP Madredeus). 

Na intervenção realizada através do Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira (CDCA), o 

enfoque continua a ser o das comunidades que aí residem e que denotam uma maior vulnerabilidade em 

termos económicos, sociais e territoriais. O CDCA enquanto espaço facilitador das interações e da 

participação comunitária procura prosseguir a missão central da intervenção, orientada para o fomento de 

processos de capacitação de indivíduos, grupos e comunidades, através do combate à reprodução dos ciclos 

de pobreza e exclusão. 
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1. Apoio aos indivíduos isolados e famílias ao nível da satisfação das necessidades básicas de alimentação, 

higiene pessoal e tratamento de roupa, através do Serviço de Apoio Comunitário a Indivíduos e Famílias 

em Situação de Exclusão Social.  

2. Disponibilização de atividades socioculturais e de lazer aos utentes dos estabelecimentos/serviços da 

SCML, priorizando as pessoas que não possuem rede primária de suporte, que evidenciem 

vulnerabilidades físicas ou psíquicas ou que não possuem condições familiares que lhes permitam o gozo 

de férias pelos seus próprios meios.  

3. Coordenação do Núcleo de Apoio à Integração da pessoa sem-abrigo (NPISA). O trabalho desenvolvido 

em 2014 pela Comissão Instaladora do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA), 

coordenada pela SCML, culminou com a proposta de formalização e contratualização através de um 

Protocolo de Parceria (entre a Comissão Tripartida da Rede Social e 16 outras entidades) das áreas social 

e de saúde, numa ótica de atuação centralizada que otimize os vários recursos disponíveis para a 

intervenção com este público. O Departamento de Ação Social e Saúde inclui ainda, para além das 

respostas sociais acima mencionadas, respostas na área da empregabilidade e intervenções na área da 

Educação, Formação e Certificação. 

Neste âmbito a SCML criou os GEPES - Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego “GEPES” - grupos 

informais de pessoas desempregadas, que se reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de 

emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e se entreajudam.  

A SCML dispõe também de dois Centros de Formação – Aldeia de Santa Isabel (ASI) e Centro de Educação, 

Formação e Certificação (CEFC – Centro Multicultural) – que desenvolvem programas específicos de 

combate à exclusão social dirigidos a jovens e adultos que se encontram em risco ou afastados do mercado 

de trabalho; Educação e Formação para Adultos (EFA); Formação Modular (qualificante e não qualificante); 

Ofertas de Curta Duração, nomeadamente Ser +, alfabetização, ROMI (desenvolvimento de competências 

pessoais e funcionais de mulheres de etnia cigana) e Projeto Ocupacional UAT). 

A SCML na sua estrutura inclui igualmente uma empresa de inserção – INCLUI. A atividade da INCLUI está 

estruturada em três áreas operacionais: Eletricidade de Edificações, Pintura de Construção Civil e Restauro e 

área de Jardinagem e Espaços Verdes, tendo cada uma delas afeto jovens em processo de profissionalização 

e inserção sócio laboral. Tem como objetivo o funcionamento no mercado de trabalho, prestando serviços a 

Instituições, a Empresas, a Particulares e a serviços da própria SCML. 
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1.4.4. INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL 

O Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), foi criado em janeiro de 2001 com o objetivo de instituir um novo 

modelo de organização administrativa, aumentar a capacidade de gestão estratégica e implementar a 

coordenação nacional. É um instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado na 

administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio e 

prossegue atribuições do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS). 

Tem como missão, ser a entidade pública de referência na promoção da coesão social, reconhecida como 

um serviço de proximidade e excelência e como apresenta como valores, garantir e promover a proteção e 

inclusão social dos cidadãos, no âmbito do sistema de segurança social, reconhecendo os direitos e 

assegurando o cumprimento das obrigações. 

As unidades orgânicas centrais estruturam-se em Departamentos, operacionais e de administração geral, e 

em Gabinetes, de apoio especializado. O Departamento de Desenvolvimento Social e Programas é aquele 

que dentro do ISS, está mais ligado à área de comportamentos aditivos, onde tem apoios sociais e 

programas específicos para a área da toxicodependência, VIH/Sida, Sem-Abrigo, etc. 

1.4.5. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) 

O modelo de proteção de crianças e jovens em risco, em vigor desde Janeiro de 2001, apela à participação 

ativa da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, concretizada nas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), capaz de estimular as energias locais potenciadoras de estabelecimento de redes 

de desenvolvimento social. As Comissões de Proteção de Menores, criadas na sequência do Decreto - Lei nº 

189/91 de 17/5 foram reformuladas e criadas novas de acordo com a Lei de Promoção e Proteção aprovada 

pela Lei nº 147/99, de 1 de Setembro. 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) definem-se como instituições oficiais não judiciárias 

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente se encontra numa das 

seguintes situações: 

• Está abandonada ou vive entregue a si própria; 
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• Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; 

• Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; 

• É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação 

pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 

• Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua 

segurança ou o seu equilíbrio emocional; 

• Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua 

saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal 

ou quem tenha a guarda de factos lhes oponham de modo adequado a remover essa situação. 

• Cada uma das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, embora sendo uma, funciona em duas 

modalidades, modalidade alargada, que integra todos os membros e a modalidade restrita, 

constituída por alguns desses membros. No concelho de Lisboa existem quatro CPCJ 

nomeadamente: a CPCJ Centro; CPCJ ocidental; CPCJ Oriental E CPCJ Norte. 

Segundo o relatório das CPCJ, em 2018, ao nível nacional, foram comunicadas 39 053 situações de perigo, 

menos 240 do que no ano anterior. Saliente-se as prevalências das sinalizações de acordo com os escalões 

etários que apontam para uma maior prevalência de pré-adolescentes e adolescentes (dos 11-14 anos- 24,6 

% do total, 15-17 anos 24,4.%). Se analisarmos as causas das sinalizações, podemos igualmente contatar que 

no que respeita ao total das sinalizações verificadas em 2017 e 2018, a negligência ocupa  o primeiro lugar 

com 43% das sinalizações seguida dos comportamentos que colocam  em perigo a criança e jovem , onde se 

inclui os comportamentos de risco. O direito à educação é o motivo de 16, 4% das sinalizações seguido da 

violência doméstica com 11.4%. No que respeita ao número total de crianças acompanhadas (processos 

transitados, processos instaurados e processos reabertos) o relatório refere um total de 60 493 crianças 

acompanhadas pelas CPCJ a nível nacional. Por último e no que respeita a uma evolução das causas das 

sinalizações nos últimos 5 anos podemos concluir que a negligência, principal situação de perigo 

diagnosticada, tem vindo a descer em valor percentual desde 2014, apresentando uma ligeira subida entre 

2017 e 2018. os comportamentos de perigo na infância e juventude tiveram uma subida consistente superior 

a três pontos percentuais, sendo que a partir de 2016, os comportamentos de perigo na infância e juventude 

foram superiores às situações que colocam em causa o direito à educação. Entre 2014 e 2018, os 

diagnósticos de violência doméstica mantiveram uma tendência consistente para aumentar, crescendo cerca 

de três pontos percentuais. 

No concelho de Lisboa os dados de 2018 relativos aos Processos em acompanhamento são os seguintes: 
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• CPCJ Centro: nº de Processos em acompanhamento 1 006 – Taxa de incidência 4,0% 

• CPCJ ocidental: nº de Processos em acompanhamento 712 – Taxa de incidência 4,5 

• CPCJ Oriental: nº de Processos em acompanhamento 711 – Taxa de incidência 4,2 

• CPCJ Norte: nº de Processos em acompanhamento 1 505 – Taxa de incidência - 5,6 

Se cruzarmos estes dados com a distribuição dos processos por faixa etária, identificamos cerca de 1967 pré-

adolescentes e adolescentes acompanhados pelas CPCJ no concelho de Lisboa, que constituem um grupo 

alvo para intervenções no âmbito da prevenção seletiva e indicada. 

 Projeto Tecer a Prevenção 

A Comissão Nacional lançou, em Setembro de 2010, o projeto-piloto “Tecer a Prevenção”, com o objetivo da 

dinamização das CPCJ na modalidade alargada, no que respeita ao exercício das competências previstas no 

art.º 18 da Lei de Promoção e Proteção, nomeadamente as que respeitam à prevenção. 

O Projeto desenvolve-se em duas etapas principais, a primeira de reflexão aprofundada sobre o sistema de 

promoção e proteção, de realização de uma avaliação diagnóstica da organização e funcionamento da 

Comissão Alargada, com vista, nomeadamente, à assunção das suas atribuições de prevenção universal e de 

prevenção seletiva ou indicada. 

A segunda etapa, de construção de um processo de planeamento estratégico, correspondente a uma 

intencionalidade preventiva constante, participado por todos os membros da Comissão, da qual resulta a 

elaboração de Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, de temporalidade plurianual, e a 

sua apresentação pública à comunidade, suscitando a intervenção colaborativa, quer na conceção do plano 

preventivo, quer na sua execução, de todas as instituições públicas e particulares da comunidade e seus 

cidadãos, incluindo o cidadão criança/jovem. A elaboração do plano local é precedido de um cuidado 

diagnóstico das problemáticas que, em cada comunidade, afetam os direitos da criança, bem como da 

determinação dos respetivos fatores de risco e de proteção e dos projetos existentes ou a implementar e/ou 

coordenar, com vista à eliminação ou diminuição dos fatores de risco e á introdução ou fortalecimento dos 

fatores de proteção. Integra ainda o diagnóstico e o levantamento de todos os recursos disponíveis. 

Tendo por base a avaliação positiva do Projeto Tecer a Prevenção na fase piloto, a Comissão Nacional 

decidiu alargar a implementação do Projeto a todas as CPCJ a nível Nacional. 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 47 de 222 

1.4.6. INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (IEFP) 

O IEFP é o serviço público de emprego nacional, que tem como missão promover a criação e a qualidade do 

emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente de 

formação profissional. Integrado na administração indireta do Estado, é um Instituto dotado de autonomia 

administrativa, financeira e património próprio, prosseguindo atribuições do Ministério da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social, sob superintendência e tutela do respetivo ministro17. 

O IEFP tem uma estrutura organizacional desconcentrada, flexível e de proximidade, que integra: Serviços 

Centrais, 5 Delegações Regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), 30 Centros de 

Emprego e Formação Profissional, 23 Centros de Emprego e 1 Centro de Formação e Reabilitação 

Profissional 

Com uma vocação marcadamente setorial (construção civil, metalurgia, metalomecânica, cortiça, alimentar, 

moda, comércio, etc.) complementam e reforçam a ação das unidades locais, a rede de Centros de Gestão 

Participada, criados ao abrigo de protocolos celebrados entre o IEFP e os Parceiros Sociais (Associações 

Patronais, Sindicais e Profissionais). 

Em Lisboa existem 2 Centros de Emprego e 1 Centro de Formação Profissional que abrangem todas as 24 

freguesias. São estes: 

 Centro de Emprego de Benfica, que dá resposta às freguesias de Benfica, Campo de Ourique, 

Campolide, Carnide, Lumiar e São Domingos de Benfica; 

 Centro de Emprego de Picoas, que abrange as freguesias da Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, 

Arroios, Avenidas Novas, Beato, Belém, Estrela, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, 

Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António de São Vicente. 

 Centro de Formação Profissional de Lisboa que dá resposta a nível nacional. 

O IEFP dispõe também de uma rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) promovidos por entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos credenciadas para prestar apoio a jovens e adultos desempregados no 

seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.  

                                                             

17www.iefp.pt 
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No Concelho de Lisboa encontram-se a funcionar GIPS, dispersos pela cidade, nas seguintes entidades: 

 Associação Nacional Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas; 

 Centro Social da Musgueira 

 Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 

 Junta de Freguesia de Benfica 

 Junta de freguesia de Campolide 

 Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU) 

 Espaço da Juventude – Junta de Freguesia dos Olivais 

 Associação e Desenvolvimento de Ações de Inserção Social e Profissional – Recomeçar 

 Junta de Freguesia de Alcântara 

 Junta de Freguesia Parque das Nações 

 Junta de Freguesia da Estrela 

 Associação de Intervenção Comunitária – Crescer na Maior 

 Associação Industrial Portuguesa (CCI) 

 Fundação Cardeal Cerejeira 

 Junta de Freguesia de Belém 

 Associação Inclusão Social – Agir XXI 

 Junta de Freguesia do Areeiro 

 União Geral de Trabalhadores (UGT) 

No que se refere à formação existem medidas específicas para jovens (<25 anos) e para adultos (=>18). Na 

formação para jovens existem 3 medidas: 

• Aprendizagem, onde permite obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no 

mercado de trabalho, potenciada por uma forte componente de formação realizada em contexto de 

empresa, e o prosseguimento de estudos de nível superior 

• Educação e Formação para Jovens que permite recuperar os défices de qualificação, escolar e 

profissional, através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais e, por esta 

via, facilitar o ingresso num mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

• Especialização tecnológica (CET), que permite obter uma formação de nível pós-secundário não superior 

e visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios. 

No que diz respeito aos adultos, existem 7 medidas distintas de formação: 
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• Cursos Educação e Formação para Adultos (EFA), que permite elevar os níveis de habilitação escolar e 

profissional da população portuguesa adulta e, por esta via, melhorar as suas condições de 

empregabilidade. 

• Especialização tecnológica (CET), que permite obter uma formação de nível pós-secundário não superior 

e visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios. 

• Formação Modular certificada, que permite atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos 

da população portuguesa adulta, bem como elevar os seus níveis de habilitação escolar e profissional. 

• Vida Ativa – emprego qualificado, que permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de 

desempregados, através de uma rápida integração em ações de formação de curta duração. 

• Programa de Formação em Competências Básicas, que permite obter competências básicas de leitura, 

escrita, cálculo e tecnologias de informação e comunicação necessárias para integrar um curso de 

Educação e formação de adultos (cursos EFA) ou ser encaminhamento para um processo de 

Reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível básico. 

• Programa Português para Todos (PPT), que permite elevar a capacidade de expressão e compreensão 

da língua portuguesa e o conhecimento dos direitos básicos de cidadania, necessários à integração dos 

públicos imigrantes na sociedade portuguesa. 

• Reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais (RVCC), que visa contribuir 

para o aumento dos níveis de qualificação dos adultos através da valorização das competências 

profissionais adquiridas ao longo da vida nos diversos contextos, bem como proporcionar uma nova 

oportunidade de formação para aqueles que não completaram ou abandonaram precocemente a 

formação nos sistemas de educação formal. 

Existem ainda medidas de apoios que o IEFP preconiza, algumas destas que vão ao encontro de populações 

vulneráveis e desfavorecidas, como é o caso da população com comportamentos aditivos, são estas: 

• Contrato Emprego Inserção (CEI), trabalho socialmente necessário por parte de desempregados 

beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego. 

• Contrato Emprego Inserção + (CEI +), trabalho socialmente necessário por parte de desempregados 

beneficiários do rendimento social de inserção e outros desempregados inscritos, não beneficiários de 

prestações sociais. 
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• Estímulo Emprego, apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho a termo 

certo por prazo igual ou superior a 6 meses ou contratos de trabalho sem termo, a tempo completo ou a 

tempo parcial, com desempregados inscritos nos serviços de emprego, com a obrigação de 

proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados. 

• Estágios Emprego, com a duração de 9 meses, tendo em vista promover a inserção de jovens no 

mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. 

• Reativar, estágios com a duração de 6 meses, para desempregados de longa ou muito longa duração, 

com idade mínima de 31 anos. 

De salientar que no início de 2015 foram revogadas várias medidas de apoio do IEFP, nomeadamente 

medidas de emprego inserção, entre estas a medida CEI Património, Empresas de Inserção e o Programa 

Vida Emprego (revogado pelo Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro), a principal medida de reinserção 

sócio profissional para a população com comportamentos aditivos. 

1.4.7. PROGRAMA “ESCOLHAS” – ACM (ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES) 

O Programa “Escolhas” é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela 

Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural – ACM, IP, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Outras 

Entidades e/ou IPSS e/ou e Associação sem Fins Lucrativos 

Como já foi referido anteriormente, o Programa contempla três medidas, nomeadamente: 

Medida I) Visa contribuir para o sucesso escolar, para a redução do absentismo e abandono e para a 

formação e qualificação profissional 

Medida II) visa contribuir para a promoção do emprego e empregabilidade, favorecendo a transição para o 

mercado de trabalho, bem como o apoio a iniciativas no âmbito do empreendorismo. 

Medida III) Visa desenvolver iniciativas comunitárias no âmbito lúdico e pedagógico, permitindo uma maior 

consciencialização sobre direitos cívicos e comunitários  

No concelho de Lisboa no âmbito da 7ª Geração 2019/2020, encontram-se em vigor 12 projetos, os quais se 

encontram descritos no capítulo da Prevenção deste documento. 
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1.4.8. FUNDAÇÃO AGA KHAN / CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A Fundação Aga Khan Portugal atua em Portugal desde 1983, tendo sido oficialmente reconhecida em 1996, 

por decreto-lei, como uma Fundação Portuguesa. As atividades da Fundação incidem nas seguintes áreas: 

Sociedade Civil; Desenvolvimento Cultural; Desenvolvimento da Infância, Inclusão económica, Educação, 

Sénior; Trabalho com Países de Língua Oficial Portuguesa. 

Um dos principais programas da Fundação na área da intervenção social é o programa K’CIDADE- um 

Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano. Este programa tem em vista a produção de respostas 

inovadoras para problemas decorrentes da exclusão social, promovendo a melhoria da qualidade de vida das 

populações, incluindo imigrantes e minorias étnicas através do desenvolvimento de iniciativas múltiplas no 

sentido de fortalecer as competências das comunidades para que sejam agentes ativos do seu próprio 

desenvolvimento sustentável e iniciem um percurso de progresso económico e social.  

Em 2019 a Fundação assume mais uma vez a promoção do Contrato de Desenvolvimento Social para 2019-

2022.  

O novo contrato de desenvolvimento social 2019-2022 para a cidade de Lisboa será dirigido Vale de 

Alcântara (Bairros do Loureiro, Ceuta Sul, Liberdade, Serafina e Quinta do Cabrinha) com o projeto@tivar 

4G, que para além da Fundação Aga Kan , conta como  entidades executoras o Centro Padre Alves Correia 

(CEPAC)  e  a ADM Estrela (ações na Liberdade e Serafina); Vale de Chelas com o Projeto “ Na Onda do 

Bairro“ e na Freguesia de Santa Clara, com o projeto “Território Sustentável“, como já foi referido no 

capitulo da contextualização, inclui 4 eixos de intervenção, sendo as ações do eixo 2) Intervenção familiar e 

parental, preventiva da pobreza infantil e alguma ações do eixo 1) Emprego, formação e qualificação 

(nomeadamente as dirigidas a um publico jovem) e do eixo 4) Capacitação e desenvolvimento comunitário 

(por via da melhoria das condições ambientais com reforço dos processo de coesão, suporte e controle 

social) aquelas que podem assumir um contributo mais especifico no que respeita a uma intervenção 

preventiva nestes territórios. 

1.4.9. OUTRAS ENTIDADES 

Diferentes entidades, IPSS e associações sem fins lucrativos desenvolvem respostas na área social, no apoio 

à infância, juventude, família e idosos, colmatando um conjunto de necessidades da população com menos 

recursos da cidade de Lisboa. Muitas destas instituições intervêm nos territórios mais vulneráveis. De 
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seguida apresenta-se uma pequena lista das muitas entidades que dão respostas ao nível das várias 

necessidades identificadas, nomeadamente atividades ocupacionais para crianças e jovens, atividades sócio 

educativas, loja social/solidária, apoio alimentar entre outras necessidades básicas: 

 ACM – Alto Comissariado para as Migrações 

 Ajuda de Mãe 

 ARIA – Associação de Reabilitação e Integração da Ajuda 

 Associação Casa das Sopas Mãe Maria da Nazaré 

 Associação Conversa Amiga 

 Associação de São Paulo 

 Associação Dianova Portugal 

 Associação Novos Rostos… Novos Desafios (Equipa de Rua) 

 Associação VOX (cuidados de saúde e apoio social e emocional aos sem abrigo e idosos que 

vivem sós na cidade de lisboa)  

 BIPP – Banco de Informação de Pais para Pais 

 CAIS – Associação de Solidariedade Social 

 Cáritas Diocesana de Lisboa  

 Casa Pia de Lisboa 

 Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Lisboa 

 Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar 

 Centro de Apoio ao Sem-abrigo (CASA)  

 Centros Sociais e Paroquiais: 

• Assistência Paroquial de Santos o Velho 

• Centro de Assistência Paroquial da Graça 

• Centro Paroquial das Galinheiras 

• Centro Paroquial de Assistência de Belém 

• Centro Paroquial de Assistência Nª Sra. da Ajuda 

• Centro Paroquial de Bem-estar Social de Alfama 

• Centro Social e Paroquial de Alcântara 

• Centro Social e Paroquial de Nª Sra. da Conceição de Olivais Sul  

• Centro Social e Paroquial de Nª Sra. da Encarnação 

• Centro Social e Paroquial de Nª Sra. da Luz 
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• Centro Social e Paroquial de Nª Sra. dos Anjos 

• Centro Social e Paroquial de Nº Sra. do Carmo do Alto do Lumiar 

• Centro Social e Paroquial de S. Domingos de Benfica 

• Centro Social e Paroquial de S. Francisco Xavier 

• Centro Social e Paroquial de S. João de Brito 

• Centro Social e Paroquial de S. João de Deus 

• Centro Social e Paroquial de S. Vicente de Fora 

• Centro Social e Paroquial de S. Vicente Paulo 

• Centro Social e Paroquial de Santa Catarina 

• Centro Social e Paroquial de Santa Joana Princesa 

• Centro Social e Paroquial de Santa Maria dos Olivais 

• Centro Social e Paroquial de Santo António de Campolide 

• Centro Social e Paroquial de São Maximiliano Kolbe 

• Centro Social e Paroquial de São Nicolau 

• Centro Social e Paroquial de São Paulo 

• Centro Social e Paroquial do Beato 

• Centro Social e Paroquial do Campo Grande  

• Centro Social Paroquial Calhariz de Benfica 

• Centro Social Paroquial Casa de S. José 

• Centro Social Paroquial Coração de Jesus 

• Centro Social Paroquial da Ameixoeira 

• Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios  

• Centro Social São João da Pedreira 

 CERCI LISBOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 

 CHAPITÔ – Coletividade Cultural e Recreativa de Sta. Catarina 

 ELO Social – Associação de Integração Apoio ao Deficiente Mental Jovem e Adulto 

 Espaço T – Associação de Apoio Integração Social e Comunitária 

 Fundação Benfica 

 Fundação Liga  

 Fundação Nª Sra. do Bom Sucesso 

 Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas 
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 Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a Sida 

 IAC – Instituto de Apoio à Criança 

 LATITUDES – Cooperativa de Apoio Psicológico e Psicopedagógico, CRL 

 MSV – Movimento ao Serviço da Vida 

 ORIENTAR – Associação de Intervenção para a Mudança  

 Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos 

 Sociedade Antialcoólica Portuguesa 

 Voz Operário – Sociedade de Instruções e Beneficência 

 Cruz Vermelha 

 STREET STORE (loja de rua solidária destinada aos Sem - abrigo ou pessoas em situação de 

vulnerabilidade social). 

2. ANÁLISE CONTEXTUAL: SAÚDE 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde deve ser considerada não apenas no sentido estrito 

de ausência de doença, mas num sentido mais abrangente, i.e., de bem-estar físico, mental e social, sendo 

influenciada por determinantes que englobam fatores de natureza hereditária, biológicos, de estilos de vida,  

A Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tem à sua disposição o Observatório Regional de Saúde, que tem 

como objetivos: 

1. Reforçar a cadeia de informação, através da integração do conhecimento existente sobre os fatores de 

risco e os seus efeitos na saúde, de forma a permitir uma melhor compreensão desta problemática; 

1 Colmatar lacunas ao nível do conhecimento, através do reforço da investigação e identificação das 

questões emergentes; 

2 Promover uma adequação das políticas e das estratégias, através de implementação de um 

planeamento estratégico consentâneo com uma atualização permanente das realidades em saúde; 

3 Melhorar a comunicação, através da sensibilização, formação e educação dos profissionais e da 

população em geral, com vista a uma mais adequada comunicação do risco. 

 O Observatório permite o acesso a diversas bases de dados sobre assuntos prioritários em Saúde, 

designadamente: “O Perfil de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo”, “ e os Perfis Locais de Saúde (PeLS) 

dos ACES da Região de Lisboa e Vale do Tejo (este último atualizado em 2017).Estes diversos perfis de saúde, 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 55 de 222 

disponibilizados no sítio institucional da internet da ARSLVT, I.P. estão incluídos valores relativos a 

mortalidade, carga da doença, doenças transmissíveis e não transmissíveis, fatores de risco, saúde ambiental, 

violência, equidade, entre outros, designadamente no que se refere à resposta que a região está a dar ao 

cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio, em matérias como: nutrição, saúde infantil, 

saúde materna, saúde reprodutiva, imunização, VIH, tuberculose, água e saneamento18. 

De seguida apresentam-se alguns dados relativos aos principais indicadores de saúde inscritos e no Perfil 

Local de Saúde do ACES da Lezíria do Tejo. 

2.1. MORTALIDADE GERAL 

  De acordo com os dados presentes no Observatório Regional de Saúde, podemos verificar uma descida da 

taxa de mortalidade entre 2001 e 2016, tendo-se verificado neste ano uma subida de mais de cerca de 1,5% 

a nível nacional e ligeiramente inferior cerca de 1, 2% na região de Lisboa. Este dado poderá ser interpretado 

à luz da crise económica que afetou o país entre 2011 e 2016. 

TABELA 12. Evolução da taxa bruta de mortalidade (/1000 habitantes) (2001, 2006, 2011, 2016) 

Local de Residência 2001 2006 2011 2016   

Continente 10,1 9,7 9,8 10,7   

ACeS Lx Norte/Lx Central 14,4 13,2 12,1 13,3   
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

TABELA 13. Evolução da taxa bruta de mortalidade (/1000 habitantes) (2001, 2006, 2011, 2016) 

Local de Residência 2001 2006 2011 2016   

Continente 10,1 9,7 9,8 10,7   

ARS Lisboa e Vale do Tejo 10,3 9,7 9,5 10,5   

ACeS Lx Oriental Oeiras 8,6 7,9 8,5 9,0   
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 

  

                                                             
18Texto disponível no link do sítio institucional da internet da ARSLVT, I.P.: http://www.arslvt.min-
saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx 

http://www.arslvt.min-saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx
http://www.arslvt.min-saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx
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2.2. MORBILIDADE 

De acordo com o “Perfil de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo” (2016), e a partir de uma análise dos 

diagnósticos dos utentes inscritos nos ACES que servem a Cidade de Lisboa, verifica-se que as doenças do 

aparelho circulatório ocupam o primeiro lugar, sendo que os diagnósticos de perturbação mental, 

nomeadamente da depressão ocupam o terceiro lugar, sendo os valores dos três ACES (na ordem dos 22%) 

para este diagnóstico superiores à média do continente. 

2.3. DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (VIH E TUBERCULOSE) 

2.3.1 VIH/SIDA  

De acordo ainda com os dados do Observatório Regional de Saúde «A morbilidade e a mortalidade por 

doenças infeciosas têm tido um decréscimo significativo e sustentado desde a implementação do Programa 

Nacional de Vacinação (PNV), em 1965 Infeção por VIH e SIDA. Como se pode verificar nas tabelas abaixo a 

taxa de incidência de SIDA baixou nos últimos dez anos, sendo os valores para o ACES Ocidental 

significativamente mais reduzidos dos que verificados para o continente ou para a Região de Lisboa e Vale 

do Tejo. Estes dados podem traduzir o maior acesso às respostas de acompanhamento dos doentes com 

VIH. No que respeita ao ACES Norte e Central, embora se verifique uma diminuição da taxa de incidência dos 

últimos 10 anos, os valores registados em 2016 forem superiores à média do continente e da Região. 

TABELA 14. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de sida, 2005-2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 9,6 8,9 8,0 7,9 6,8 7,1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,3 2,6 

ARS LVT 14,3 13,3 11,2 11,6 10,1 11,8 9,7 8,9 7,6 5,5 4,9 4,2 

ACeS Lx Oc./Oeir. 10,2 9,5 10,1 11,2 7,0 11,6 8,7 6,4 11,0 3,5 3,5 0,6 

Casos declarados até 30/06/2017   ) 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP  

TABELA 15. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de sida, 2005-2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 9,6 8,9 8,0 7,9 6,8 7,1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,3 2,6 

ARS LVT 14,3 13,3 11,2 11,6 10,1 11,8 9,7 8,9 7,6 5,5 4,9 4,2 

ACeS Lx N/Lx C 28,7 25,4 23,5 23,0 25,4 25,9 20,3 17,2 12,6 9,0 9,3 6,5 
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Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP) 

No que respeita à taxa de incidência de VIH, a mesma também tem diminuído ao longo dos últimos anos, 

sendo de salientar que a mesma é ligeiramente inferior à média nacional para o ACES Ocidental e 

significativamente superior para o ACES Norte e Central , quase o triplo da média nacional e o dobro da 

região. Estes dados devem constituir uma chamada de atenção para a necessidade de respostas preventivas 

mais intensas nestes territórios. 

TABELA 16. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) da infeção vih (iag+crs+pa+sida), 
2005-2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 21,4 21,4 20,6 20,8 0,0 18,4 16,3 15,5 14,8 11,0 9,7 10,1 

ARS LVT 34,0 34,3 32,3 33,8 0,0 31,2 26,9 25,6 24,1 18,6 18,6 16,0 

ACeS Lx Oc./Oeir. 27,6 33,4 24,9 28,8 0,0 30,9 29,6 23,1 27,8 15,6 11,6 10,9 

Casos declarados até 30/06/2017. IAG - Infecção Aguda; CRS - Complexo Relacionado com Sida; PA - Portadores Assintomáticos; sida 
- síndrome de imunodefeciência adquirida) 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP  

TABELA 17. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) da infeção vih (iag+crs+pa+sida), 
2005-2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 21,4 21,4 20,6 20,8 0,0 18,4 16,3 15,5 14,8 11,0 9,7 10,1 

ARS LVT 34,0 34,3 32,3 33,8 0,0 31,2 26,9 25,6 24,1 18,6 18,6 16,0 

ACeS Lx N/Lx C 70,0 76,6 73,6 77,1 0,0 68,5 61,7 59,3 53,3 33,9 38,7 30,5 

Casos declarados até 30/06/2017. IAG - Infecção Aguda; CRS - Complexo Relacionado com Sida; PA - Portadores Assintomáticos; sida 
- síndrome de imunodefeciência adquirida 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP) 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e tendo em conta as taxas 

de incidência de acordo com os grupos populacionais, podemos ainda salientar uma diminuição dade cerca 

de 90% no número de casos de transmissão da doença em utilizadores de drogas injetadas entre 2007 e 

2017, o que reflete o impacto dos Programas de RRMD desenvolvidos nas últimas décadas. 

2.3.2 TUBERCULOSE 

 No que respeita à Tuberculose, esta doença  tem vindo a diminuir no país, aproximando-se do limite 

definido como de baixa incidência. A sua concentração nos grandes centros urbanos, a sua associação a 
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dificuldades sociais e a diferentes comorbilidades torna-a mais difícil de abordar, necessitando de uma ação 

conjunta que atue ao nível social e médico. A abordagem da tuberculose deve ser sempre dirigida em 

benefício individual do doente (diagnóstico célere, tratamento adequado evitando a emergência de 

resistências e reduzindo risco de mortalidade) e em benefício coletivo (redução do risco de transmissão, 

identificação da população de maior risco de exposição com vista a prevenir novos casos no futuro). 

A tuberculose está a diminuir, mas a sua persistência e o facto de estar associada a grupos mais vulneráveis, 

impõe que se mantenha asseguradas as estruturas de apoio à luta contra a tuberculose.  

Se analisarmos as taxas de notificação e de incidência desta doença  ( ver tabelas abaixo), podemos verificar 

que enquanto que o ACES Ocidental/oeiras apresenta valores proximos da média para o continenete e 

Região , os CES Lisboa Norte e Central apresentam valores significativamnete superiores. Mais uma vez estes 

dados chamam a atenção para a necessidde de incerementar as mediadas preventivas e de controle da 

doençs nestes territórios. 

2.3.2.1 Evolução da taxa de notificação e de incidência de tuberculose em Lisboa 

TABELA 18. Evolução da taxa de notificação (/100000 habitantes) de tuberculose, 2005-2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 34,9 33,3 30,6 28,9 27,8 26,6 25,5 25,6 23,8 22,6 21,6 19,1 

ARS LVT 37,6 37,8 34,4 32,7 32,4 31,3 29,1 29,9 27,6 26,1 24,5 22,4 
ACeS Lx 
Oc./Oeir. 53,3 43,5 35,5 29,4 35,7 27,4 23,8 33,6 32,4 18,5 24,3 20,1 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SVIG-TB, DGS) 

TABELA 19. Evolução da taxa de notificação (/100000 habitantes) de tuberculose, 2005-2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 34,9 33,3 30,6 28,9 27,8 26,6 25,5 25,6 23,8 22,6 21,6 19,
1 

ARS LVT 37,6 37,8 34,4 32,7 32,4 31,3 29,1 29,9 27,6 26,1 24,5 22,
4 

ACeS Lx N/Lx C 56,6 53,5 52,3 52,6 47,2 48,6 48,9 47,8 40,3 42,9 35,5 33,
5 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SVIG-TB, DGS) 

TABELA 20. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de tuberculose, 2005-2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 32,4 30,8 28,1 26,0 25,1 24,2 23,3 23,3 21,8 20,8 19,8 17,7 

ARS LVT 35,0 35,3 31,8 28,8 29,0 28,5 25,8 27,0 25,1 23,6 22,1 20,6 
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ACeS Lx 
Oc./Oeir. 51,5 40,5 33,2 26,5 31,6 25,0 21,5 31,3 29,0 16,2 20,2 19,0 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SVIG-TB, DGS) 

TABELA 21. Evolução da taxa de notificação (/100000 habitantes) de tuberculose, 2005-2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 34,9 33,3 30,6 28,9 27,8 26,6 25,5 25,6 23,8 22,6 21,6 19,1 

ARS LVT 37,6 37,8 34,4 32,7 32,4 31,3 29,1 29,9 27,6 26,1 24,5 22,4 

ACeS Lx N/Lx C 56,6 53,5 52,3 52,6 47,2 48,6 48,9 47,8 40,3 42,9 35,5 33,5 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SVIG-TB, DGS) 

TABELA 22. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de tuberculose, 2005-2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 32,4 30,8 28,1 26,0 25,1 24,2 23,3 23,3 21,8 20,8 19,8 17,7 

ARS LVT 35,0 35,3 31,8 28,8 29,0 28,5 25,8 27,0 25,1 23,6 22,1 20,6 

ACeS Lx N/Lx C 49,4 49,4 46,5 44,1 41,2 42,8 42,0 41,1 36,1 36,8 31,6 29,9 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SVIG-TB, DGS) 

2.4. DETERMINANTES DA SAÚDE  

Por último e no que respeita, aos deterninantes de saúde , podemos verificar o peso do consumo de tabaco 

entre os utentes inscritos nos  ACES , sendo esse valor superior para os ACES que servem a cidade de Lisboa. 

2.4.1 DETERMINANTES DE SAÚDE - REGISTO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS  

TABELA 23. Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2016 (ordem decrescente 

Diagnóstico ativo 
(ICPC-2) 

Continente ARS Lisboa e Vale do 
Tejo ACeS Lisboa Norte ACeS Lisboa Central 

HM H M HM H M HM H M HM H M 
Abuso do tabaco 
(P17) 10,4 13,3 7,9 9,2 10,3 8,1 13,7 14,0 13,4 13,4 14,9 12,2 

Excesso de peso 
(T83) 6,4 6,6 6,2 6,2 6,3 6,1 9,6 9,4 9,8 5,9 5,6 6,1 

Abuso crónico do 
álcool (P15) 1,4 2,7 0,3 1,1 2,0 0,2 1,5 2,8 0,4 1,6 3,0 0,4 

Abuso de drogas 
(P19) 0,5 0,7 0,3 0,4 0,7 0,3 0,8 1,2 0,5 0,8 1,2 0,4 

HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - 
Mulheres         

 
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS) 
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TABELA 24. Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2016 (ordem decrescente 

Diagnóstico ativo (ICPC-2) 
Continente ARS Lisboa e 

Vale do Tejo ACeS Lisboa Ocidental/Oeiras   

HM H M HM H M HM H M       

Abuso do tabaco (P17) 1
0,4 

1
3,3 

7
,9 

9
,2 

1
0,3 

8
,1 17,1 18,3 16,2       

Excesso de peso (T83) 6,
4 

6,
6 

6
,2 

6
,2 

6,
3 

6
,1 7,9 8,2 7,7       

Abuso crónico do álcool (P15) 1,
4 

2,
7 

0
,3 

1
,1 

2,
0 

0
,2 1,4 2,6 0,4       

Abuso de drogas (P19) 0,
5 

0,
7 

0
,3 

0
,4 

0,
7 

0
,3 0,9 1,4 0,5       

HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres  

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS) 

2.5. DOENÇA MENTAL 

“A perturbação mental e a doença mental constituem hoje entidades nosológicas diferentes, 
bem enquadradas pela psiquiatria. Contudo, do ponto de vista do entendimento histórico, 
esta realidade foi bem diversa e controversa. O significado destas na perspetiva do 
conhecimento médico e psiquiátrico, do pensamento racional-científico no geral, ou do 
entendimento que lhe era conferido pelos leigos, pôde e pode não convergir por maioria de 
razões. Assim o foi ao longo dos séculos, a (des)construção social acerca da doença e dos 
doentes mentais. Estes eram os possuídos, os indigentes, os loucos, os inimputáveis e, por 
último, os dissidentes às normas de conduta social vigentes, mesmo quando nos reportamos 
aos primórdios da interposição do conhecimento médico. Foi-lhes sendo sucessivamente 
negada a exercitação dos seus plenos direitos e autodeterminação, comutada então pela 
reclusão e o estigma social, destinando estes doentes a uma condição de desfavorecimento 
perante todos os outros e a sociedade. Esta conjuntura condiciona não só o doente como 
extravasa para além da família, dos cuidadores, propagando-se como se de uma infeção 
sistémica se tratasse, atingindo toda a sua estrutura comunitária, laboral e socioeconómica. 
Deveras, este tipo de perturbações que pode emergir e vir a instalar-se no indivíduo após 
circunstâncias de vida diversas tais como uma condição de patologia (por exemplo 
demências orgânicas, senis ou pré-senis, doença prolongada ou terminal), stress, traumas 
(por exemplo stress pós-traumático), ou mesmo fragilidades sociais e económicas (como por 
exemplo o desemprego, a condição de sem-abrigo), emaranha-se numa relação biunívoca 
por vezes difícil de se estabelecer. 

É, também, de há muito conhecida a coexistência das perturbações psicológicas coletivas e 
sociais e as suas repercussões nos indivíduos, assim como as formas de intervir nestas 
conjunturas. 
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Após as várias conceções que dominaram ao longo dos tempos se terem referido à 
perturbação mental numa perspetiva quase determinista, de causas ou consequências de 
uma outra condição física ou de saúde, familiar ou social, perspetiva-se hoje que a doença 
mental interdepende de múltiplos fatores, devendo ser observada numa dimensão holística e 
sistémica. Esta extravasa a esfera do individual para a esfera do contexto social. A sociedade 
condiciona e é por sua vez condicionada por estas perturbações, perspetiva esta que tem 
vindo a constituir um continuum motivo de preocupação e de intervenção por parte da saúde 
pública, com o intuito de garantir as condições para a promoção da saúde mental”19. 

Apesar da perturbação e doença mental assumirem assim um papel preponderante no que respeita à 

prevalência das morbilidades na população (das 10 principais causas de incapacidade, 5 são perturbações 

psiquiátricas; uma em cada cinco crianças apresenta evidência de problemas de saúde mental e este peso 

tende a aumentar.), constituindo igualmente um fator de grande impacto na vida pessoal e social dos 

indivíduos, continua a ser uma área pouco monitorizada e avaliada, o que remete necessariamente para o 

papel secundário que esta área da saúde tem tido nas políticas gerais de saúde a nível nacional mas também 

a nível internacional.  

A consciência sobre esta lacuna tem levado nos últimos anos a um crescente investimento no planeamento 

de medidas e respostas para avaliar e intervir neste domínio, este investimento é ainda recente e não se 

refletindo ainda num adequado sistema de informação sobre a dimensão e impacto desta problemática. 

Os dados disponíveis encontram-se assim na sua globalidade desatualizados e verifica-se um sub registo das 

diferentes patologias neste domínio. Neste sentido considerou-se que passamos apenas a indicar os 

principais dos indicadores de saúde mental disponíveis recolhidos pela Direção Geral da Saúde. 

No que respeita à ligação entre esta problemática e os contextos urbanos, pode ler-se o seguinte no 

documento “Retrato da Saúde em Lisboa” (ARSLVT, Junho 2013): 

A cidade de Lisboa uniu-se às cidades vizinhas, fundindo-se numa grande área metropolitana 
onde habita um número excessivo de pessoas, num gigantismo crescente onde o contraste 
entre a miséria e a riqueza é visível nas zonas de coexistência de bairros degradados com 
bairros de luxo. 

No meio urbano a palavra-chave é a concentração, isto é, a exposição permanente a grandes 
quantidades de estímulos. (…) 

                                                             

19 Perfil de Saúde e seus determinantes da RLVT, 2015, pág. 154 
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As experiências de stress podem causar vulnerabilidade e disfunção psicológica. O stress 
psicológico enfraquece a resistência do indivíduo (hospedeiro) à infeção, através de 
alterações por mediação neuro endócrina na imunocompetência, o que contribui para um 
aumento das taxas de doenças infeciosas (Leonard & Song, 1996). 

A concentração humana na cidade é um fator de aparecimento de doença, designadamente 
das doenças infeciosas e das doenças ditas “da civilização”, mas também das doenças 
mentais. 

O estudo “The Global Burden of Disease” (2010) evidenciou que na Europa as perturbações 
psiquiátricas eram responsáveis por aproximadamente 40% dos anos vividos com 
incapacidade, ocupando lugar entre as 10 principais causas gerais de incapacidade, 
concorrendo, para isso, a depressão, o alcoolismo, a esquizofrenia e a doença bipolar. (…) 

Por outro lado, de referir que para além do seu contributo direto para a carga global das 
doenças, as perturbações psiquiátricas possuem ainda um efeito indireto mediado pela 
existência de uma interação complexa com outras comorbilidades e estilos de vida 
disfuncionais, designadamente as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, o 
consumo de substâncias (álcool, estupefacientes, etc.), os acidentes de viação e os acidentes 
de trabalho.  

Acresce ainda, que, nestas situações, o estigma e a exclusão social se apresentam tanto 
como fatores de risco como consequências de doenças mentais, podendo assim criar muitas 
barreiras quer na procura de ajuda, quer no próprio processo de recuperação. (…) 

De acordo com a informação do Observatório Regional da Saúde já descrita anteriormente, pode verificar-se 

que a depressão aprece no 3º lugar dos diagnósticos entre os utentes inscritos nos diferentes ACES da 

Cidade de Lisboa, com valores entre os 11 e os 12 % para os Homens e entre os 16% e os 18% para as 

mulheres. Estes dados remetem para o peso das problemáticas de saúde mental e para a insuficiência das 

respostas neste domínio  

2.6. EXPERIMENTAÇÃO/ PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SPA NA POPULAÇÃO EM GERAL 

 O  IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17 

(INPG 2016/17) foi realizado pelo CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade 

Nova de Lisboa (NOVA FCSH) para o SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências, na sequência dos estudos que foram realizados em 2001, 2007 e 2012.  
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Os resultados obtidos permitem consolidar o conhecimento sobre a evolução do consumo e os perfis dos 

consumidores de substâncias psicoativas – lícitas e ilícitas – tendo sido igualmente estudadas as 

representações sociais em torno de comportamentos de risco, as práticas de jogos de fortuna e azar e de 

utilização da Internet.  

A apresentação dos resultados dos indicadores utilizados, baseiam-se nos do OEDT (Observatório Europeu 

da Droga e da Toxicodependência) com o fim de possibilitar a comparação internacional. O universo 

considerado no estudo é a população residente em Portugal, entre os 15 e os 74 anos de idade. Resultaram 

do trabalho de campo 12.023 entrevistas válidas. Os resultados são apresentados ponderados por sexo, 

grupo etário e NUT II para garantir a representatividade definida na amostra teórica para estes três 

parâmetros. 

2.6.1 NÍVEL NACIONAL   

O álcool é a substância psicoativa com maiores prevalências de consumo ao longo da vida, oscilando entre 

um mínimo de 73,6% (em 2012) e um máximo de 86,4% (em 2016/17). O tabaco, segunda substância 

psicoativa mais consumida, regista prevalências entre os 40% (em 2001) e os 49% (em 2007 e 2016/17). No 

consumo de medicamentos verificamos uma descida nas prevalências do consumo ao longo da vida entre 

2001 (22,5%) e 2007 (19,1%), estabilização entre 2007 e 2012 (20,4%), e nova descida entre 2012 e 2016/17 

(12,1%). No consumo de substâncias psicoativas ilícitas, a canábis é a substância que apresenta maiores 

prevalências independentemente do ano de aplicação considerado. Dos 7,6% registados em 2001, o 

consumo sobe para 11,7% em 2012, descendo em 2012 para os 9,4%, para voltar a subir em 2016/17 para os 

11%.  

Todas as outras substâncias psicoativas ilícitas consideradas apresentam prevalências de consumo ao longo 

da vida inferiores a 1,5%. Cocaína, anfetaminas e heroína registaram aumentos entre 2001 e 2007, e 

descidas entre 2007 e 2012, mantendo em 2016/17 esses valores. No caso do ecstasy e do LSD, que também 

registam aumentos de 2001 para 2007, mantêm em 2012 os valores que apresentavam e em 2016/17 

apresentam uma descida. As prevalências do consumo de cogumelos alucinógenos têm vindo a descer desde 

2001.  

A prevalência da prática de jogos de fortuna ou azar (jogos a dinheiro) é de 48,1% na população residente 

em Portugal. O jogo do Euromilhões é o que regista a prevalência mais elevada. Comparativamente a 2012 

há uma descida de quase 20 pontos percentuais considerando o total da população. A prevalência do jogo é 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 64 de 222 

mais elevada entre os homens do que entre as mulheres. Do total da população geral, 60,4% utilizam a 

Internet, dos quais 40,9% são utilizadores diários. Os scores de dependência moderada ou elevada de 

Internet estão mais presentes entre os mais jovens (15-24 anos) e a população masculina. 

2.6.2  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA  

De acordo com os dados deste inquérito e atendendo aos consumos experimentais (pelo menos uma vez ao 

longo da vida) de álcool (91,4%) e de tabaco (65,1%), verificam-se prevalências para a Área Metropolitana de 

Lisboa de 86,2% no caso do álcool, e de 51,5%,  no que diz respeito ao tabaco.  

O consumo experimental de medicamentos (13,5% para o país) é também mais elevado na Área 

Metropolitana de Lisboa (16,4%).  

As prevalências do consumo ao longo da vida de uma qualquer substância psicoativa ilícita e de canábis são 

mais elevadas na Área Metropolitana de Lisboa (14,2% e 14,0%, respetivamente).  

Os consumos experimentais de cocaína e de ecstasy são mais elevados nas regiões de Lisboa (1,9% e 1,2%, 

respectivamente); os de anfetaminas, de heroína e de LSD são mais elevados nas regiões de Lisboa (0,6%, 

0,9% e 0,6%, respetivamente). 

O consumo experimental de cogumelos alucinogénios apresenta uma prevalência para o país de 0,2%, sendo 

que a Área Metropolitana de Lisboa (0,5%) apresentam percentagens acima deste valor.  

Para maior pormenor dos resultados vide documento de relatório. 

2.7. EPIDEMIOLOGIA DO CONSUMO DE SPA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS NA POPULAÇÃO 

JOVEM: INQUÉRITO NACIONAL EM MEIO ESCOLAR 2015  

A realização periódica de estudos epidemiológicos sobre o consumo de substâncias psicoativas junto da 

população dos alunos do ensino público, do 3º Ciclo e Secundário, permite realizar uma caracterização, quer 

do consumo de substâncias psicoativas, quer dos respetivos consumidores (aos níveis nacional, regional e 

intermunicipal). Neste Diagnóstico apresentamos uma síntese dos dados do “Estudo sobre os Consumos de 

álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências – 2015” (ECATD-CAD/2015), 

realizado em amostras representativas, a nível do Continente (NUTS I), das Regiões (NUTS II) e das 

Comunidades Intermunicipais (NUTS III), dos alunos do ensino público com idades entre os 13 e 18 anos, de 

Portugal Continental. Os resultados deste estudo constituem a informação disponível mais atualizada sobre 
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as prevalências de consumo de SPA na população jovem, que embora não nos permitem, com uma 

aproximação ao concelho, por via das regiões (no caso da presente atualização diagnóstica, a região da 

Lezíria do Tejo é aquela que tomamos como referência para uma aproximação ao concelho de Benavente) e 

por via das Comunidades Intermunicipais que nos permitem ter acesso a dados tratados para a Área 

Metropolitana de Lisboa onde se incluí o concelho de Vila Franca de Xira. 

Adicionalmente apresentaremos igualmente alguma informação relevante incluída no relatório do ECATD-

CAD/2015 (ESPAD – Portugal 2015) sobre outras variáveis associadas ao consumo de SPA e retratadas neste 

estudo, bem como dados sobre o uso da internet e os jogos online com ou sem dinheiro, que  foram pela 

primeira vez retratados no relatório do ECTAD. 

 Relativamente a uma análise dos dados retratados neste relatório, que de seguida descrevemos de forma 

detalhada, podemos apontar as seguintes conclusões: 

 O consumo de álcool com alguma regularidade, expresso na prevalência nos últimos 30 dias, é um 

comportamento manifestado por uma percentagem muito significativa de jovens entre os 13 e os 18 anos de 

idade, mesmo perante as alterações à legislação sobre esta matéria. De salientar, igualmente, a percentagem 

considerável de alunos (10%) que refere já se ter embriagado nos últimos 30 dais e que teve um 

comportamento de Binge Drinking (19%.). Estes indicadores apontam para padrões de consumo de risco e 

estão igualmente associados a outros comportamentos de risco tal como aponta a informação do EC ACATD 

recolhida neste âmbito. De facto, verifica-se a existência de uma percentagem considerável de alunos que 

refere ter sido conduzido por alguém que tinha bebido demasiado (cerca de 16 % dos alunos referem ter 

estado nesta situação pelo menos uma vez nos últimos 12 meses); ter tido medo, na rua, de alguém que 

tinha bebido demasiado (cerca de 22%); ter sido incomodado ou assediado em iguais circunstâncias (cerca 

de 20%). Por último, pode referir-se que cerca de 25% os alunos responderam ter tido problemas na vida 

pelo facto de alguém ter bebido demais nos últimos 12 meses. 

De salientar que, ainda de acordo com os dados do ECTAD, 79% dos jovens de 16 anos idade percecionam o 

acesso a esta substância como fácil ou muito fácil, o que põe em causa a eficácia medidas decorrentes da 

alteração à legislação neste domínio, as quais interditam a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. 

Se analisarmos os dados para a Área Metropolitana de Lisboa, onde se inscreve o Concelho de Lisboa, 

podemos verificar que os valores para esta região são ligeiramente mais baixos do que a média do 

continente, no entanto é necessário salientar que não temos dados tratados ao nível concelhio. 
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No que respeita ao consumo de tabaco, os valores também são ligeiramente inferiores para a Área 

Metropolitana, comparativamente ao continente, 16% dos alunos consumiram tabaco nos últimos 30 dias 

Desta região, contra 19% ao nível do Continente.   

Relativamente ao consumo de canábis, não existem diferenças significativas entre as regiões, salientando-se 

que cerca de 7% dos alunos no continente, 6% para a Área Metropolitana consumiram canábis nos últimos 

30 dias. Essa percentagem aumenta consideravelmente quando relacionada com o grupo etário. De acordo 

com os dados do ECTAD e comparando a prevalência ao longo da vida, entre o grupo  dos 13 aos 16 anos, 

com o grupo dos 16 aos 18 ano,s podemos verificar uma quase quadruplicação desses valores  5.5% contra 

25.6% ao nível do continente. Este indicador remete para a necessidade de uma intervenção mais específica 

no grupo dos alunos do ensino secundário. De seguida apresentam-se os dados comparativos relativos às 

prevalências de consumo das principais substâncias psicoativas.   

Consumo de Álcool: Continente 

Prevalências de consumo: 

 69% dos alunos, já consumiu alguma bebida alcoólica pelo menos 1 vez ao longo da vida (PLV), 

  59% fizeram-no nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M) 

 40% nos 30 dias que precederam essa realização (P30D); 

Prevalências de consumo por sexo 

 Prevalência ao Longo da Vida: M-71%, F-67% 

 Prevalência nos úlltimos 12 meses: M-61%, F-58% 

 Prevalência nos últimos 30 dias: M42%, 38% 

Tipo de Bebida consumida nos últimos 30 dias 

 29% dos alunos tinha consumido cerveja 

 21% vinho 

 30% bebidas destiladas ou espirituosas 

 26% alcopops 

 27% misturas de bebidas de produção caseira (sangria, “receita”, etc.) 
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Tipo de bebida consumida nos últimos 30 dias por sexo 

 Cerveja - M-35%, F-24%   

 Vinho - M-22%, F-20% 

 Bebidas destiladas /espirituosas - M-30%, 30% 

 Alcopops - M-27%, F-25% 

 Misturas - M-26%, F-28%   

Prevalência de embriaguez 

 Prevalência ao longo da vida: 27% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M): 22% 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D): 10% 

Prevalência de embriaguez por sexo 

 Prevalência ao longo da vida (PLV): M-71%, F-67% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M): M-61%, F-58% (P12M) 

 prevalência nos últimos 30 dias (P30D) M42%, F38% 

Prevalência de Binge Drinking (5 ou mais doses de bebida numa ocasião) 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D): 19% 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D) por sexo: M-22%, F-17% 

Consumo de álcool Área Metropolitana de Lisboa 

 Prevalências ao longo da vida (PLV) - 69% 

 Prevalência “últimos 12 meses” (P12M) - 58% 

 Prevalência nos “últimos 30 dias” (P30DM)- 37% 

Prevalências de embriaguez:  Área Metropolitana de Lisboa   

 Prevalência ao longo da vida (PLV) - 25% 

 Prevalência “últimos 12 meses” (P12M) 20% 
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 Prevalência nos “últimos 30 dias” (P30DM) - 9%; 

Prevalências de Binge Drinking nos “últimos 30 dias” 

Prevalências de “Binge Drinking”, na Área Metropolitana de Lisboa (AML) foram de 18 

Consumo de Tabaco: Continente 

 Prevalência ao longo da vida (PLV) -39% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (PL12M) - 29%   

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D) - 19% 

Prevalência de consumo por sexo 

 As prevalências de tabaco são idênticas por sexo: 39% (PLV); 32% (P12M) e 19% (P30D) 

Consumo de Tabaco : Área Metropolitana de Lisboa  

 Prevalência de consumo de tabaco ao Longo da vida (PLV) - 34% 

 Prevalência nos Últimos 12 meses (P12M) - 24% 

 Prevalência nos Últimos 30 dias (P30D) 

Consumo de canábis (erva/marijuana, haxixe, pólen, óleo) : Continente  

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) - 16% 

 Prevalência nos Últimos 12 meses (P12M) - 13,5% 

 Prevalência nos “últimos 30 dias (P30D) - 7%  

Prevalência por sexo 

 Prevalência ao longo da vida (PLV) - M-19%, F-14% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M) - M-15%, F-11% 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D) - M-9%, F - 6% (P30D) 

Consumo de cannabis na Área Metropolitana de Lisboa  

  Prevalência ao longo da vida (PLV) - 15%; 

 Prevalência nos “últimos 12 meses” (P12M) - 11% 
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 Prevalência a nos “últimos 30 dias” (P30DM): 6%; 

Consumo de “Outras Drogas” (qualquer droga exceto cannabis: (Tipo Anfetamínico, Cocaína, 

Alucinogénios, Opiáceos, GHB): Continente 

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) - 4,3% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M) - 2,6% 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D) - 0,7% 

 Prevalência por sexo 

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) – M -5.4%; F3.8%   

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M) - M- 3.1%; F2.2% 

Consumo de Outras Drogas: Área Metropolitana de Lisboa 

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) - 4% 

 Prevalência nos últimos 12 meses (P12M) -2% 

 Prevalência nos últimos 30 dias (P30D) < 0,5% 

Consumo de medicamentos: Continente 

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) - 14% 

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) por sexo – M: 10%; F 18% 

Consumo de medicamentos: Área Metropolitana de lisboa    

 Prevalência ao Longo da Vida (PLV) - 14% 

Comportamentos aditivos sem substância  

A partir de uma análise dos dados do ECTAD 2015 podemos realçar, a prevalência considerável de 

comportamentos que se enquadram nos comportamentos aditivos sem substância ou que podem ser de 

risco para este domínio, sendo, nomeadamente :  

Jogo a dinheiro (gambling): continenete  

Globalmente, 8,5% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, jogaram a dinheiro, nos 12 meses que antecederam 

o estudo (P12M); 
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 Por sexo, esses valores são: M-14% e F-4% (. 

Jogo a dinheiro (gambling) Área Metropolitana de Lisboa  

 Na área metropolitana de Lisboa 8% dos alunos jogaram a dinheiro nos últimos 12 meses pelo menos uma 

vez. 

Utilização de internet:Continente 

Globalmente, 96% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, utilizaram a internet, nos 7 dias que antecederam o 

estudo (P7D); por sexo, os valores são idênticos, 96% para ambos os sexos. 

No que se refere á utilização de jogos Jogos eletrónicos (Gaming), 42% dos alunos jogaram nos últimos 7 

dias; Por sexo: M-68% e F-19% 

 Relativamente aos jogos a dinheiro pela internet (Gambling), 7% dos alunos jogaram a dinheiro pela internet 

nos últimos 7 dias; Por sexo: M-12% e F-3% 

Utilização de internet:Área Metropolitana de Lisboa. 

 96%. Utilizaram globalmente a internet nos últimos 7 dias  

 Por tipo de atividade: Redes Sociais, 92%; Streaming and Downloading, 79%; Procurar Informação, 73%; 

Jogos eletrónicos (Gaming), 42%; Procurar/Comprar/Vender produtos, 24%; Jogos a Dinheiro (Gambling), 6%. 

2.8. PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO (2016 – 2018) 

No que respeita aos processos de contraordenação associados ao consumo de substâncias psicoativas, e de 

acordo com os dados da Comissão para a Dissuação da Toxicodependência de Lisboa (ver tabela abaixo), 

podemos constatar que, no que concerne ao total de processos de contra ordenação ocorridos nos últimos 

três anos, verificou-se uma ligeira oscilação, com um aumento entre 2016 (841) e 2017 (860), e uma 

diminuição no ano de 2018 (827) (ver anexos). De referir, igualmente, que, embora a posse de cannabis 

continue a ser o motivo mais frequente do conjunto de contra ordenações (391 em 2018; 501 em 2017, 

549 em 2016), podemos verificar uma clara diminuição do peso desta substância e um aumento 

significativo do número de contraordenações por posse de opiáceos, cocaína e polidrogas (respetivamente 

140, 120 e 121 contraordenações). Ainda que seja prematuro interpretar esta tendência, será necessário 

estar atendo a estes dados para futuras intervenções. 
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 No que respeita à distribuição dos processos por freguesia de ocorrência, no ano de 2018 (ver Tabela 25), 

pode constatar-se que as freguesias de Alcântara (113), Estrela (108), Campo de Ourique (96) são aquelas 

que registam o maior número de ocorrências. Uma possível interpretação para estes dados, no que se refere 

às Freguesias de Alcântara e de Campo de Ourique, pode associar-se ao facto destas Freguesias incluírem 

territórios situados no Vale de Alcântara, nas imediações do Antigo Casal Ventoso, onde se concentra maior 

volume de tráfico de drogas “ pesadas” (a substância de posse mais frequente é a heroína). Relativamente à 

Freguesia da Estrela, esta abrange a zona de Santos o Velho, que constitui um território ocupado pela noite 

de Lisboa, onde se verificam os consumos em contexto recreativo noturno. 

No que concerne à freguesia de proveniência do indiciado (ver tabela 26), os dados apontam para uma 

outra distribuição, destacando-se as freguesias de Arroios, Benfica, Lumiar e Marvila, como as freguesias 

com maior número de indivíduos sujeitos a um processo de contraordenação. A freguesia de Marvila é a 

única mais homogénea do ponto de vista das condições sócio económicas, com uma grande concentração de 

habitação social, as freguesias de Benfica e Lumiar são claramente mais heterogéneas, com bairros sociais e 

bairros de classe média, mas onde podemos encontrar muitas famílias com filhos jovens, o que poderá 

remeter para os processos de contraordenação associados ao consumo de cannabis ( a freguesia do Lumiar é 

a que regista maior numero de processos associados ao consumo de cannabis e também uma das que tem 

maior número de indiciados residentes, a par das freguesias de Arroios, Benfica). No que respeita à 

Freguesia de Arroios, é uma das freguesias com maior predominância de aluguer de casas para estudantes 

(possíveis consumidores de cannabis) e também se constitui como uma freguesia multicultural com bairros 

históricos/populares. As diferenças verificadas entre as freguesias de ocorrência e de residência dos 

indiciados, poderão remeter para um reforço da interpretação realizada anteriormente, acerca do local de 

ocorrência das contraordenações /consumo, no sentido da possibilidade de encontrarmos territórios que 

concentram maior consumo pelas suas características mais associadas aos contextos recreativos nocturnos 

(Freguesia da Estrela / Santos o Velho) ou a locais de tráfico (Vale de Alcântara). 
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TABELA 25. Processos de contraordenação por substância e por Freguesia de Ocorrência 2018 

Freguesias 
Substância 

Total Anfetaminas tipo 
estimulantes Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 10 11 2 0 9 32 

Alcântara 13 27 33 12 28 113 

Alvalade 0 15 0 0 2 17 

Areeiro 0 3 5 9 1 18 

Arroios 0 11 3 6 2 22 
Avenidas Novas 0 8 0 1 2 11 

Beato 0 1 8 17 8 34 

Belém 0 19 0 1 2 22 

Benfica 0 20 1 1 4 26 
Campo Ourique 0 15 48 13 20 96 

Campolide 0 21 7 5 3 36 

Carnide 2 14 0 2 1 19 

Estrela 4 37 22 14 31 108 

Lumiar 0 51             8 3 6 68 
Marvila 3 24 0 5 4 36 
Misericórdia 0 27 0 2 2 31 

Olivais 0 13 0 1 1 15 
Parque das Nações 1 17 1 3 6 28 

Penha de França 1 9 1 12 1 24 

S. Domingos Benfica 0 8 0 1 1 10 
Santa Clara 0 4 0 0 0 4 

Santa Maria Maior 1 22 0 3 5 31 

Santo António 0 5 0 1 1 7 

São Vicente 0 7 1 8 0 16 

Desconhecida 0 2 0 1 0 3 

Total 35 391 140 121 140 827 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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TABELA 26. SPA por Freguesia do Indiciado 2018 

Freguesias 

Substância 

Total Anfetaminas 
tipo 

estimulantes 
Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 1 19 5 1 6 32 
Alcântara 1 19 7 4 2 33 
Alvalade 1 19 7 1 8 36 
Areeiro 0 7 1 3 1 12 
Arroios 3 32 6 11 5 57 
Avenidas Novas 1 16 0 2 1 20 
Beato 1 12 7 9 2 31 
Belém 2 17 1 2 1 23 
Benfica 0 39 2 2         10 53 
Campo Ourique 1 19 3 1 4 28 
Campolide 1 10 0 8 2 21 
Carnide 0 9 0 0 0 9 
Estrela 1 12 1 5 0 19 
Lumiar 0 38             1 2 2 43 
Marvila 0 22 3 6 8 39 
Misericórdia 0 8 2 1 4 15 
Olivais 0 16 0 3 4 23 
Parque das Nações 0 4 0 2 0 6 
Penha de França 1 15 3 7 6 32 
S. Domingos Benfica 2 22 5 2 3 34 
Santa Clara 0 16 2 1 4 23 
Santa Maria Maior 0 11 0 4 4 19 
Santo António 0 10 0 3 0 13 
São Vicente 0 13 1 5 2 21 
Desconhecida 0 3 0 0 1 4 
Total 16 408 57 85 80 646 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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2.9. DISPONIBILIDADE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

A disponibilidade de substâncias psicoativas está frequentemente associada a locais de consumo e/ou de 

tráfico, sendo comumente considerada como um fator de risco. Importa, por isso considerar a informação 

relativa às apreensões de substâncias psicoativas ilícitas20.  

São várias as entidades responsáveis pelas apreensões de estupefacientes, designadamente: 

• Polícia Judiciária (PJ) 

• Guarda Nacional Republicana (GNR) 

• Polícia de Segurança Pública (PSP) 

• Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

• Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) 

• Polícia Marítima (PM) 

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

Para este sub-capítulo tivemos em conta o Relatório anual relativo a dados de 2018, emitido pela Unidade 

Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Secção Central de Informação Criminal da Polícia 

Judiciária, à semelhança do que havíamos feito nos trabalhos de 2014/2015. 

Os dados de 2014, relativos ao território nacional, destacavam os números de apreensões efetuadas e as 

quantidades apreendidas de cannabis e de cocaína. À semelhança do que vinha sucedendo em anos 

anteriores, a cannabis continuava a ser o tipo de estupefaciente mais apreendido, com valores elevados 

quer para as quantidades apreendidas, quer para o número de apreensões. A evolução anual revelava uma 

tendência decrescente no que respeita à quantidade apreendida de heroína e ecstasy, e um aumento no 

que se refere à cannabis e à cocaína. Já em 2018, a cocaína surge como o estupefaciente com maiores 

quantidades apreendidas (de todos os tipos de estupefaciente que foram apreendidos em Portugal.), 

ultrapassando a cannabis e contrariando, assim, a tendência anterior. 

Quanto ao tipo de atividade dos intervenientes associados aos quatro principais tipos de estupefacientes: 

em 2018 são 63,6% os intervenientes associados ao tráfico-consumo. Contudo, quando se compara esta 

                                                             

20 A Polícia Judiciária considera como principais os seguintes quatro tipos de estupefaciente: cocaína, 

cannabis, heroína e ecstasy. 
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percentagem com os valores de 2017, verifica-se um aumento de 15,7%, nos associados ao tráfico e uma 

diminuição de 10,3% no número de indivíduos associados a tráfico/consumo. 

No que se refere à faixa etária dos detidos, em 2018 a faixa etária 21-29 anos de idade é mais 

representativa para os detidos associados à cocaína (34,3%), cannabis (43,0%) e ecstasy (57,0%), e a faixa 

dos maiores de 40 anos é mais representativa para a heroína (49,2%). 

Na tabela seguinte, apresentamos os totais de todos os tipos de estupefaciente que foram apreendidos em 

Portugal durante o ano de 2018. Foram registadas 3.343 apreensões, das quais 2.928 são contabilizadas em 

peso e 412 em unidades e 3 em líquido.  

TABELA 27. Tipos de estupefacientes apreendidos em 2018 (apreensões e quantidades) 

 

FONTE: Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal – Relatório Anual 2018, Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de 
Estupefacientes da Secção Central de Informação Criminal da Polícia Judiciária 
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2.9.1 BREVE ANÁLISE POR TIPO DE ESTUPEFACIENTE 

• Cocaína 

No ano de 2018, as quantidades de cocaína apreendida registaram um aumento 102,6%, por comparação 

com o ano anterior, estando este aumento associado a um aumento de 16,9% do número de apreensões, 

que passaram de 426 para 498, valor mais elevado dos últimos cinco anos. 

Nas apreensões de cocaína, a via marítima continua a ser a mais utilizada para o transporte de elevadas 

quantidades, seguida da via terrestre e da via aérea. Contudo, cerca de 2 toneladas foram contabilizadas na 

via terreste, desconhecendo-se o tipo de transporte utilizado.  

No que se refere às rotas, tal como registado em anos anteriores, o território nacional continua a ser 

utilizado por diversos grupos e organizações como ponto de trânsito de significativas quantidades de cocaína 

proveniente da América Latina e das Caraíbas, a qual tem como destino final outros países do continente 

europeu.  

A nível nacional, os distritos onde foram apreendidas as maiores quantidades de cocaína são: Lisboa 

(2.419,54kg), Açores (2.270,39 kg), Setúbal (481,87kg) e Santarém (340,03kg). Apenas dois distritos 

ultrapassam os 100 casos de apreensões: Lisboa, com 148 e Faro com 102.  

• Cannabis 

Em 2018 regista-se um decréscimo acentuado na quantidade de cannabis apreendida, importando contudo 

sublinhar que em 2017, numa só apreensão, atingiram-se os 10.638,11 Kg. As apreensões registadas em 

2018 decresceram 4,89% comparativamente a 2017. À semelhança de anos anteriores, a via marítima 

mantém-se como a mais expressiva, aparecendo em segundo plano a via terrestre.  

Em 2018, ao nível de distritos em termos de número de apreensões destaca-se Lisboa (328), Faro (199) 

Porto (194), Setúbal (143) Aveiro (123) e Braga (100). E no que respeita às quantidades apreendidas, 

destaca-se apenas o distrito de Faro, com 3.724,33 kg, que corresponde a 91,1% de todo a cannabis 

apreendida; e só Lisboa e os Açores surge com quantidades acima dos 100 kg.  

A cannabis é o tipo de estupefaciente com um maior número de intervenientes associados (facto já referido 

em relatórios anteriores), detidos ou não detidos, representando 61,6% dos intervenientes associados às 

quatro drogas principais (cocaína, cannabis, heroína e ecstasy). O número total de intervenientes é de 1.857 

dos quais 77,8% correspondem a detidos. O grupo etário preponderante é o 21-29 anos (42,8% do total), 
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seguindo-se o grupo 30-39, os menores de 21 anos e o de maiores de 40; a análise etária dos intervenientes 

detidos assinala como alterações significativas, um decréscimo de 12,2% nas idades inferiores a 21 anos e 

um aumento de 14,7% nos maiores de 40 anos de idade. 

Quanto ao tipo de atividade, o tráfico/consumo tem associados 73,9% de intervenientes, e o tráfico 26,1%; 

mantendo-se o facto de ser na cannabis que a atividade de tráfico/consumo possui maior expressividade. O 

número de cidadãos portugueses envolvidos no tráfico de cannabis atingiu cerca de 89,3% do total, 

seguindo-se os naturais de Cabo Verde, Brasil e Espanha. 

• Heroína 

Contrariando a descida verificada em 2017, em 2018 as quantidades de heroína apreendida aumentaram 

(mais 71,42%), tendo aumentado também o número de apreensões embora não tão expressivamente (mais 

7,80% do que em 2017). O tipo de transporte mais representativo continua a ser o terrestre, mas mantém-

se a tendência já antes verificada da utilização do meio aéreo como meio preferencial de introdução de 

heroína no país. Quantos aos intervenientes associados à heroína, foram 318 em 2018, correspondente a 

10,5% do total de intervenientes associadas às quatro drogas principais, dos quais 78,6% são indivíduos 

detidos, o que revela um aumento de 9,8%, assim contrariando a tendência de descida que se verificava 

desde 2015. São sobretudo indivíduos maiores de 40 anos de idade (49,4% do total de intervenientes: 157) e 

49,2% (123) do total dos detidos associados à heroína (das 4 drogas principais, a heroína é a única em que 

esta faixa etária é aquela que regista um maior número de indivíduos associados). 

Quanto ao tipo de atividade, 56,9% (181) dos intervenientes estão associados ao tráfico, e os restantes 

43,1% (137) estão associados à atividade de tráfico/consumo. O número de intervenientes de nacionalidade 

portuguesa, identificados (271), atinge 85,2% do total, seguindo-se os cabo-verdianos (9,7%), e as restantes 

nacionalidades com números inferiores a 10. 

• Ecstasy 

Em 2018, aumentou substancialmente a quantidade de ecstasy apreendida: superior à soma dos quatro 

anos anteriores. Face a 2017, o aumento é de 1.658,8% (de 11.180 comprimidos para 196.627). Quanto ao 

número de apreensões, em 2018 e comparativamente a 2017, aumentou 15,7%.  

Quanto ao transporte, 89,9% dos comprimidos foram apreendidos em resultado de 2 apreensões em que a 

droga estava a ser transportada por via aérea. A via terrestre representa 85,3% do total das apreensões 
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ecstasy. Quanto aos distritos, as apreensões de ecstasy ocorreram, em primeiro lugar, em Faro (43), depois 

Lisboa (25), Castelo Branco (23), Viseu (17), Coimbra (15) e Braga (13). Já quanto às quantidades, destaca-se 

Lisboa (91,4% do total de comprimidos apreendidos), e acima de 1 ponto percentual surgem apenas Castelo 

Branco com 5.620 (2,9%) e Faro com 2.679 (1,4%). 

Em 2018 o número de intervenientes associados ao ecstasy é 9,3% do total dos envolvidos nas quatro 

drogas analisadas, mantendo-se ainda o facto de o rácio de detidos ser o mais alto (98,0%); o número de 

detidos tem aumentado nos cinco anos anteriores, aumentado 9,3% em 2018. A maior parte dos 

intervenientes, assim como dos detidos, está na faixa etária 21-29 anos (56,9% dos intervenientes), 

seguindo-se a faixa dos 30-39 anos (28,4% do total dos intervenientes associados ao ecstasy). 

2.10. RESPOSTAS NA ÁREA DA SAÚDE 

A) PLANO NACIONAL DE SAÚDE (PNS) 2012-2016 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 constitui um elemento basilar das políticas de saúde em 

Portugal, traçando o rumo estratégico para a intervenção no quadro do Sistema de Saúde. Dando 

cumprimento ao disposto nas Grandes Opções do Plano para 2015 (Proposta de Lei n.º 253/XII), bem como 

às recomendações do relatório da Organização do Mundial de Saúde-Euro (OMS-Euro) sobre a 

implementação do PNS. Este Plano sofreu uma revisão, tendo sido estendido a 2020. Esta revisão e extensão 

do PNS a 2020 estão alinhadas com os princípios e orientações da Estratégia 2020 da OMS para a Região 

Europeia (aprovada por todos os Estados em setembro de 2013), e tem em consideração as recomendações 

do relatório de avaliação da implementação do PNS 2012-2016 apresentado em outubro de 2014 pela OMS-

Euro, bem como a mais recente evidência disponível, fornecida através Roteiros de Intervenção do PNS 

elaborados por peritos em diferentes temáticas da saúde. 

A estratégia Health 2020 (OMS, 2014) é assim o quadro de referência para as políticas europeias de saúde. 

Centrase na melhoria da saúde e bem-estar da população e na redução das desigualdades em saúde, através 

do reforço da liderança e governança para a saúde. Estes objetivos são alcançados através de prioridades 

estratégicas, desenvolvidas segundo abordagens designadas por whole-society e whole-of-government. As 

prioridades estratégicas são:  

 Investir na saúde ao longo do ciclo de vida, capacitando os cidadãos; 
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 Combater as doenças transmissíveis e não transmissíveis; iii) fortalecer os sistemas de saúde 

centrados nas pessoas, bem como a capacidade de resposta em saúde pública, nomeadamente a 

vigilância, preparaçãoe resposta a ameaças 

 Neste Contexto o PNS assume como grandes metas para 2020: 

• Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% 

• Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%A 

• Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a exposição ao 
fumo ambiental 

• Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na 

• População infantil e escolar, limitando o crescimento até 2020 

O PNS 2012-2016 contempla ainda a elaboração de 9 Programas de Saúde Prioritários, sendo que no que se 

refere ao cruzamento destes programas com a problemática dos comportamentos aditivos destaca-se o 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA (PNI VIH/SIDA), Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

do Tabagismo (PNPCT) e o Programa Nacional para a Saúde Mental (PNSM). 

O PNI VIH/SIDA define como principais eixos de intervenção: Informação e conhecimento epidemiológico; 

Prevenção em especial nas populações vulneráveis; Diagnóstico precoce e universal; Tratamento, apoio e 

cuidados; Investigação de qualidade; Combate à discriminação e ao estigma; Cooperação e relações 

internacionais. 

O PNPCT estabelece como principais eixos estratégicos: Prevenção da iniciação ao consumo nos jovens; 

Promoção e apoio na cessação tabágica; Proteção na exposição ao fumo; Informação para um clima social 

não tabágico; Monitorização, avaliação e promoção da formação, investigação e conhecimento. 

PNSM tem os seguintes objetivos prioritários: Criação de um novo modelo de financiamento e gestão dos 

serviços de saúde mental; Realocação dos recursos financeiros gerados através da alienação patrimonial de 

estruturas da psiquiatria, que permitam garantir a substituição dos cuidados prestados pelas instituições 

encerradas por cuidados de melhor qualidade; Renegociação dos contratos dos novos hospitais gerais PPP 

relativos à psiquiatria; Criação dos novos serviços locais de saúde mental (SLSM) de Lisboa, Porto e Coimbra; 

Continuação do desenvolvimento dos serviços de saúde mental da infância e adolescência, priorizando o 

diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco na infância e adolescência e a implementação atempada 

de estratégias preventivas e terapêuticas; Redução do número de doentes institucionalizados em Hospitais 

Públicos de Lisboa, Porto e Coimbra, atuando paralelamente na integração na sociedade da vertente da 
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reabilitação profissional e residencial das pessoas com doença mental, destacando a importância das 

famílias de pessoas com doença mental, enquanto parceiros importantes na prestação de cuidados; 

Aprofundamento dos cuidados continuados integrados de saúde mental; Desenvolver o Programa Nacional 

de Prevenção do Suicídio; Reativação do Plano Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, em particular no 

sector relativos às perturbações demenciais. 

 

B) PLANOS LOCAIS DE SAÚDE (PLS) 

Para além destes Planos Nacionais de Saúde, foram igualmente criados Planos Locais de Saúde (PLS) que 

visam o estabelecimento de Estratégias Locais de Saúde (ELSA), pela necessidade de planeamento ao nível 

local, envolvendo a comunidade de forma sistemática e consistente ao longo de todo o território. Os ACES 

através das Unidades de Saúde Publica (USP) têm responsabilidade de coordenar a implementação dos PLS. 

Partindo de uma fase de recolha, sistematização e interpretação da informação referente a cada território, 

foram desenvolvidos Perfis de Saúde dos ACES, com o acompanhamento metodológico dos Departamentos 

de Saúde Publica da ARS, tendo como objetivo o levantamento das principais características da população 

alvo, dos seus problemas e das suas necessidades em matéria de saúde, dos respetivos determinantes e dos 

recursos disponíveis, constituindo uma primeira etapa do processo de planeamento. 

Os Planos Locais de Saúde (PLS) identificam os problemas de saúde com maior prevalência, priorizam as 

necessidades em saúde, definem estratégias, traçam objetivos e metas quantificadas, que permitirão no futuro 

medir a mudança desejada em consonância com o Plano Nacional de Saúde, e formular recomendações para a 

sua operacionalização. Os PLS têm por objetivo contribuir para a obtenção de ganhos em saúde, promovendo 

mais saúde para toda a população e a maior racionalização da utilização dos recursos. 

Os PLS podem ser facilitadores da definição de estratégias e medidas a debater nos Conselhos de 

Comunidade. Os Conselhos da Comunidade dos ACES fazem parte dos seus órgãos de administração e 

fiscalização e são compostos por entidades representantes da comunidade, como a Segurança Social, as 

Escolas, as IPSS, os Representantes de Utentes, as Associações Sindicais, entre outras, competindo-lhes 

participar na gestão dos cuidados de saúde primários, alertar para os factos relevantes de deficiências graves 

na prestação de cuidados de saúde, propor ações de educação, promoção da saúde e combate a doença21. 

                                                             
21Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 
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As respostas na área da saúde no Concelho de Vila Franca de Xira e de Benavente repartem-se entre o SNS, 

as Unidades de Saúde Privadas e outras respostas desenvolvidas por organizações não-governamentais em 

domínios específicos, procurando facilitar o acesso à saúde para públicos mais vulneráveis, bem como pela 

Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, no âmbito dos Planos Locais de Saúde. 

De seguida vamos num primeiro momento caraterizar as principais respostas no domínio da saúde em geral 

desenvolvidas pelas entidades públicas e sem fins lucrativos e num segundo momento as respostas na área 

da saúde mental. O setor privado não será objeto deste relatório, dado a sua pouca relevância para os 

objetivos do mesmo. Não será também objeto deste ponto do relatório a análise das respostas de saúde 

especificamente direcionadas para a população toxicodependente, que serão retratadas nos capítulos 

seguintes. 

2.10.1 SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE  

As respostas na área da saúde na cidade de Lisboa repartem-se entre o SNS, SCML, Unidades de Saúde 

Privadas e outras respostas desenvolvidas por organizações não-governamentais em domínios específicos, 

procurando facilitar o acesso à saúde para públicos mais vulneráveis, bem como pela Câmara Municipal e 

Juntas de Freguesia, no âmbito dos Planos Locais de Saúde.  

De seguida vamos num primeiro momento caraterizar as principais respostas no domínio da saúde em geral 

desenvolvidas pelas entidades públicas e sem fins lucrativos e num segundo momento as respostas na área 

da saúde mental. O setor privado não será objeto deste relatório, dado a sua pouca relevância para os 

objetivos do mesmo. Não será também objeto deste ponto do relatório a análise das respostas de saúde 

especificamente direcionadas para a população toxicodependente, que serão retratadas nos capítulos 

seguintes. 

• Agrupamentos de Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES) e Centros Hospitalares – 

ARSLVT, IP 

O Serviço Nacional de Saúde encontra-se organizado em 5 Regiões de Saúde, cada uma com uma 

administração (Administração Regional de Saúde, ARS) com personalidade jurídica (Instituto Público, IP), 

autonomia administrativa e financeira, inserindo-se o concelho de Lisboa na Região de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo (RS LVT), que integra 15 Agrupamentos de Centro de Saúde (ACES) e 8 Hospitais e 8 Centros 

Hospitalares, num total de 31 unidades hospitalares. O concelho de Lisboa integra 3 dos ACES (Lisboa 
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Central, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental e Oeiras), e 14 hospitais, dos quais 12 estão organizados em 4 

Centros Hospitalares (Lisboa Central, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental, Psiquiátrico de Lisboa). 

A prestação dos cuidados de saúde encontra-se organizada em 3 níveis: Cuidados Primários, Cuidados 

Secundários e Cuidados Terciários. 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) representam o primeiro nível de contacto dos indivíduos com o 

sistema de saúde e a primeira linha de intervenção dos profissionais, visando a promoção da saúde e a 

prevenção da doença, sendo prestados por estruturas e serviços como os Centros de Saúde, designação 

comum que engloba várias unidades funcionais, assim como por Programas de controlo epidemiológico e de 

saúde pública, de educação para a saúde, etc. 

Os Cuidados de Saúde Secundários (CSS) constituem um nível mais especializado de resposta a problemas 

de saúde e de cuidados de urgência na doença e em caso de acidente, tendo funções de diagnóstico, 

tratamento e reabilitação em regime ambulatório e internamento, sendo prestados em unidades 

hospitalares. 

Os Cuidados de Saúde Terciários, também designados Cuidados Continuados Integrados (CCI), traduzem-se 

no conjunto de intervenções sequenciais de saúde e apoio social, decorrente de avaliação conjunta, 

centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, 

que visa promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, 

através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social 

É assegurada pela Rede de Referenciação Hospitalar (RRH) a articulação e encaminhamento do utente entre 

os diferentes níveis de cuidados, de modo a que seja dada a resposta mais eficiente para o utente e que os 

recursos disponíveis sejam usados o mais racionalmente possível. 

A Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é administrada pela ARSLVT,IP, sendo constituída por 5 NUTS III: 

Oeste, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Médio Tejo e Lezíria do Tejo, e composta por 52 Concelhos. 

A distribuição por NUTS é a que se apresenta na tabela seguinte: 
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TABELA 28. Distribuição de ACES por NUTS 

NUTS III 
ACES 
ACES MÉDIA POP. 

Grande Lisboa 8 259.142 
Península de Setúbal 3 259.791 
Oeste 2 191.275 
Médio Tejo 1 227.998 
Lezíria do Tejo 1 196.616 

FONTE: ARSLVT (2012), Reorganização dos ACES - PE (08-2012) 15 

Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários, desenvolver atividades de 

promoção da saúde, prevenir e prestar cuidados na doença e fazer a ligação com outros serviços para a 

continuidade de cuidados. Também desenvolvem atividades de vigilância epidemiológica, investigação em 

saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos profissionais nas 

suas diferentes fases. 

Conforme o disposto no DL 28/2008 de 22 de Fevereiro, que estabeleceu o regime de organização e 

funcionamento dos ACES, estes podem compreender as seguintes unidades funcionais: 

 Unidade de saúde familiar (USF) 

 Unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP) 

 Unidade de cuidados na comunidade (UCC) 

 Unidade de saúde pública (USP) 

 Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) 

Os ACES podem incluir outro tipo de unidades/ serviços desde que propostos pela respetiva ARS e aprovados 

por despacho do Ministro da Saúde. Em cada centro de saúde componente de um ACES deve funcionar, pelo 

menos, uma USF ou UCSP e uma UCC; mas em cada ACES apenas poderá existir uma USP e uma URAP. 

Nos 3 ACES de Lisboa, existem 2 USP, uma no ACES Lisboa Norte e outra no ACES Lisboa Central, 

encontrando-se a USP do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras localizada em Paço d’Arcos no concelho de Oeiras; 

2 UCC que se encontram desdobradas em vários “polos”, numa lógica de proximidade para com a população 

a servir, nos ACES Lisboa Central e no ACES Lisboa Ocidental e Oeiras; 5 URAP nos ACES Lisboa Norte e ACES 

Lisboa Central, existindo ainda uma URAP no concelho de Oeiras. Na área do Centro de Saúde do Lumiar 

existe ainda, além de 4 unidades funcionais (3 UCSP e 1 USF), uma Unidade de Saúde gerida pela SCML, que 

por contratualização entre a ARSLVT e a SCML atende paralelamente ao atendimento dos utentes da SCML, 

residentes das freguesias da Ameixoeira, Charneca e Lumiar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS).  
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As Unidades Funcionais localizadas no concelho de Lisboa encontram-se assim distribuídas: 

TABELA 29. Unidades Funcionais no Concelho de Lisboa 
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Considerando especificamente a URAP, o quadro seguinte identifica a respetiva área de intervenção, o 

público-alvo e as condições de acesso, assim como as condições de acessibilidade: 

TABELA 30. Unidades de Saúde Integradas – Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 

Centros Hospitalares 

 

 Centros Hospitalares  

Os hospitais são estabelecimentos de saúde com serviços diferenciados, dotado de capacidade de 

internamento, de ambulatório (consulta e urgência) e de meios de diagnóstico e terapêutica, com o objetivo 

de prestar à população assistência médica curativa e de reabilitação, competindo-lhe também colaborar na 

prevenção da doença, no ensino e na investigação científica. 
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A rede hospitalar (o número de hospitais, a sua localização e a sua tipologia) deve ser entendida como um 

sistema integrado de prestação de cuidados de saúde, pensado e organizado de uma forma coerente, 

assente em princípios de racionalidade e eficiência. 

A cada hospital devem ser atribuídos uma área geodemográfica de influência e um papel específico na área 

assistencial, tendo em conta a sua articulação, nomeadamente no âmbito de uma rede de referenciação pré-

definida, com os Cuidados de Saúde Primários, com outras instituições hospitalares e com a rede de 

Cuidados Continuados Integrados. 

Os Centros Hospitalares existentes em Lisboa integram os seguintes Hospitais: 

TABELA 31. Dados relativos aos Centros Hospitalares 

 

• SCML – Direção de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

A prevenção nas áreas da saúde mental e dos consumos aditivos é determinante na saúde do indivíduo, 

permitindo, uma melhor condição de saúde, um envelhecimento saudável e uma maior qualidade de vida, 

fatores que são decisivos na manutenção de autonomia, na promoção da autoestima, na inclusão social e 

mesmo profissional22.  

                                                             

22SCML – relatório de contas 2014 
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A ação da Direção de Saúde Santa Casa (DISSC) centra-se nos Cuidados de Saúde Primários, visando evitar a 

doença e remover os fatores causais, colocando o foco na promoção de saúde e na prevenção. Com o 

objetivo de atingir a cobertura integral da cidade abriu mais uma Unidade de Saúde, passando a SCML a 

dispor de sete Unidades de Saúde Santa Casa (USSC) e três Extensões, procurando, assim, garantir a 

acessibilidade, a globalidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados. 

Ao nível dos Cuidados de Saúde Secundários, a USSC Dr. José Domingos Barreiro assegura consultas de 

diversas especialidades aos utentes devidamente referenciados. A SCML, de acordo com o tipo de cartão de 

saúde atribuído, apoia os utentes na aquisição de medicamentos, próteses (dentárias, oculares e/ou 

auditivas) e dispensa de material de incontinência e produtos dietéticos. Para além das sete Unidades de 

Saúde e das três Extensões, a DISSC integra também uma Unidade Orgânica que presta apoio psicológico e 

psicoterapêutico a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade psicológica, em ambulatório ou na 

comunidade. Internamente, e no sentido de garantir uma maior acessibilidade aos cuidados de saúde, a 

atividade é desenvolvida em articulação com o Hospital Ortopédico de Sant’Ana e o Centro de Medicina de 

Reabilitação de Alcoitão. 

A renovação do Acordo celebrado entre a ARS/LVT e a SCML assentou no reconhecimento formal, tanto da 

qualidade da atividade, como do empenho no reforço da intervenção na saúde, manifestado pela SCML. 

Baseou-se igualmente no reconhecimento da complementaridade existente – a nível regional – com a rede 

nacional de prestação dos cuidados de saúde 

 Organizações não-governamentais 

Diferentes associações sem fins lucrativos e IPSS desenvolvem na cidade de Lisboa respostas na área da 

saúde procurando colmatar necessidades identificadas no território particularmente junto da população 

mais desfavorecida. Entre estas respostas destaca-se, no âmbito do VIH Sida a intervenção desenvolvida pela 

Abraço; pelo Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT) através dos projetos IN Mouraria, CHECK POINT Lx; 

Ser Positivo; Liga Portuguesa contra a Sida. No âmbito do planeamento familiar e sexualidade, a Associação 

de Promoção da Saúde (APS); os Médicos do Mundo. A AMI através do projeto Porta Amiga desenvolve 

ainda outras ações na área da saúde, nomeadamente, apoio médico/enfermagem e distribuição de 

medicamentos. 
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2.9.4 SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL  

A questão do acesso aos cuidados de saúde mental tem sido uma das áreas mais aprofundadas nos últimos 

anos, estando já identificados vários dos seus determinantes: estigma e desconhecimento face à doença 

mental, escassez de recursos humanos e estruturais, baixa prioridade em termos de opção política, 

orçamento desproporcionadamente baixo para a carga das doenças implicadas; organização deficiente dos 

serviços de psiquiatria, em particular quando se verifica concentração em grandes instituições centralizadas 

e pouca articulação com os cuidados de saúde primários 250.Com a publicação da Lei de Saúde Mental em 

vigor (Lei 36/98 de 24 de Julho) e entretanto com desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde Mental 

2007-2016, verificou-se uma alteração do modelo assistencial de referência. Do modelo anteriormente 

centrado nos hospitais psiquiátricos passou-se para o comunitário, baseado em departamentos ou serviços 

de saúde mental de hospitais gerais, sucessores dos 20 Centros de Saúde Mental (CSM) criados sob a égide 

da Lei 2118/63 de 3 de Abril23. 

TABELA 32. Distribuição dos Departamentos, Serviços e Equipas Comunitárias de Adultos nos Hospitais 
do SNS, por ARS, 2012 

 

A região de Lisboa é uma das que apresentam maior concentração de recursos de saúde mental. Contudo, 

enfrenta ainda diferentes carências neste domínio, com particular ênfase para as respostas na área da saúde 

mental infanto-juvenil 

                                                             

23Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 
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Considerando o Programa Nacional de Saúde Mental (Reactualização, 2017)24, é importante enfatizar os 

seus quatro objetivos prioritários até 2020: 

A. Aumentar em 25% o registo das perturbações mentais nos Cuidados de Saúde Primários;  

B. Inverter a tendência da prescrição de benzodiazepinas na população através da sua estabilização;  

C. Apoiar a criação de 1500 lugares para adulto e 500 para crianças/adolescentes em Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental;  

D. Aumentar em 30% o número de ações no âmbito dos programas de promoção da saúde mental e de 

prevenção das doenças mentais, desenvolvidos pelo PNSM. 

Na cidade de Lisboa, os cuidados de saúde mental ao nível do SNS são atualmente prestados pelos Centros 

Hospitalares, nos quais estão concentradas as consultas de psiquiatria infantil e de adultos, sendo de 

destacar o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (antigos Hospitais de Júlio de Matos e Miguel Bombarda) 

e o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital D. Estefânia onde funciona a 

Urgência Pedopsiquiátrica. 

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, CHPL, criado pela Portaria nº 1373/2007 de 19 de Outubro, 

integra os Hospitais Júlio de Matos (HJM) e Miguel Bombarda (HMB). O CHPL é uma instituição emblemática, 

de referenciação secundária e terciária, que presta cuidados especializados na área da Psiquiatria e Saúde 

Mental, sendo a única com essas características em toda a zona de influência das Administrações Regionais 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Na vertente de ambulatório, o CHPL dispõe de um Hospital de Dia, Serviço de Psicologia e Psicoterapias, 

Unidades de Neuropsicologia, Neurofisiologia, Electroconvulsivo terapia, Patologia Clínica e Radiologia. Em 

ambulatório, oferece também respostas multidisciplinares dirigidas a pessoas sem-abrigo e refugiadas. O 

recente Serviço Regional de Psiquiatria Forense com internamento para inimputáveis a cumprirem pena por 

decisão judicial, dispõe de instalações modernas e únicas do género em todo o Sul da Europa. 

De seguida apresenta-se a distribuição destas respostas hospitalares na área da saúde mental por ACES: 

                                                             

24 Direção-Geral da Saúde, Programas de Saúde Prioritários Metas de Saúde 2020 
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TABELA 33. Instituições Públicas com cuidados de Saúde Mental por ACES 

 

Os Centros de Saúde, através dos médicos de clínica geral, fazem os diagnósticos preliminares e referenciam 

os doentes para as consultas de especialidade. Paralelamente existem equipamentos de natureza social que 

asseguram respostas ao doente em situação clínica estabilizada, visando a promoção da autonomia e a 

reinserção sociofamiliar ou profissional, incluindo programas de formação ou de emprego protegido, 

segundo 5 tipologias definidas na nomenclatura oficial25. 

TABELA 34. Entidades da Área da Saúde Mental em Lisboa, com acordo da Segurança Social 

 

                                                             

25Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 
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Desde 2010, encontra-se ainda criado outro tipo de unidades e equipas no âmbito de cuidados continuados 

integrados de saúde mental, da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e do 

Ministério da Saúde, destinados às pessoas com doença mental grave de que resulte incapacidade 

psicossocial e que se encontre em situação de dependência, independentemente da idade: 

• Unidades residenciais, que se distinguem em “residências de treino de autonomia”, “residências 

autónomas de saúde mental”, “residências de apoio moderado” e “residências de apoio máximo”; 

• Unidades sócio ocupacionais localizadas na comunidade que se destinam a pessoas com moderado grau 

de incapacidade psicossocial, clinicamente estabilizadas, mas com disfuncionalidades na área relacional, 

ocupacional e de integração social; 

• Equipas de apoio domiciliário que têm por finalidade maximizar a autonomia da pessoa com 

incapacidade psicossocial, reforçar a sua rede de suporte social e os acessos aos recursos comunitários, 

prevenir internamentos hospitalares nas unidades residenciais, sinalização e encaminhamento para os 

Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM), bem como apoiar a participação das famílias e outros 

cuidadores na prestação de cuidados no domicílio. 

 SCML, ONG, JUNTAS DE FREGUESIA, REDE SOCIAL  

Para além das respostas na área da Saúde Mental promovidas pelo SNS, tem de se referir o contributo de 

diferentes ONG, JF e SCML, que disponibilizam respostas ao nível do acompanhamento psicológico a 

crianças, jovens e adultos. Entre as ONG com um trabalho mais especializado neste domínio destaca-se a 

ÁREA, que promove ações de capacitação de cuidadores, dos cuidados continuados, do acompanhamento 

de crianças e jovens. De referir, também, as respostas da SCML. Com destaque para a infância e juventude 

através da resposta da Unidade de Saúde Domingos Barreiro para a vertente da pedopsiquiatria até aos 10 

anos e a resposta do W+ para os jovens. De destacar, por último, o trabalho desenvolvido ao nível da Rede 

social no Eixo da Saúde Mental, que assumiu como um dos seus objetivos principais a construção de uma 

plataforma de referenciação/ articulação na área da saúde mental de adultos e crianças e jovens, de forma a 

aproximar as respostas das necessidades da população e potenciar a eficácia da intervenção. De salientar, 

também, o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Crianças e Jovens que no âmbito da Estratégia 

Integrada de Intervenção com Crianças e Jovens para a Cidade de Lisboa que propõe a constituição de 

Grupos interinstitucionais de acompanhamento de Crianças, Jovens e famílias em Risco de base territorial, e 

preconiza a capacitação dos técnicos no âmbito da abordagem de diferentes problemáticas da saúde mental 

e a articulação destes Grupos com os serviços especializados de Saúde Mental.  
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3. REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS (RRMD) 

O uso de drogas, de forma problemática ou não, caracteriza as sociedades desde que nos conhecemos como 

tal. A desregulação dos mercados provocada pela ilegalidade confere às substâncias ilícitas uma dificuldade 

acrescida quando pensamos em como chegar às populações. 

David Nutt, já descrevia que a forma de olhar as drogas pelo seu selo de legalidade ou ilegalidade 

condiciona-nos, tanto no olhar dos seus riscos como das suas potencialidades terapêuticas.  

Este ano de 2019 a Global Comission on Drugs, liderada pela ex Presidente Suiça Ruth Dreifuss vem reforçar 

a ideia de Nutt: “As distinções entre drogas e mercados legais e ilegais não são nítidas. Os mercados de 

drogas são fluídos; os consumidores tendem a ter uma droga de preferência, mas podem alternar várias 

vezes entre fontes ilegais e farmacêuticas, dependendo da disponibilidade, da qualidade, da segurança e do 

preço e, por vezes, recorrem a substâncias não classificadas como o kratom ou as NSP. Os motivos para o 

consumo de drogas podem ser muito diversos: tratamento de dependência, automedicação para a dor ou 

doenças, realização pessoal, manter-se acordado ou adormecer, experiência espiritual ou busca de prazer. A 

maioria das pessoas que usa drogas para fins recreativos procura não correr riscos como as pessoas que 

praticam escalada ou outros desportos radicais. Querem consumir drogas com a máxima segurança possível 

e querem evitar padrões problemáticos de dependência. Alguns precisarão de tratamento ou outras formas 

de cuidados de saúde. (…). Um sistema de classificação baseado nestes princípios poderia tornar-se num 

instrumento essencial para orientar alterações de políticas, afastando-as de um quadro exclusivamente 

proibicionista no sentido de um modelo regulatório flexível, permitindo ainda a orientação gradual do 

mercado de drogas numa direção passível de causar danos menores.” (Drugs, 2019) 

A Redução de Riscos consiste num conjunto de ferramentas único que pressupõe a existência de população 

utilizadora de drogas. Desse grande grupo existe um cluster de pessoas com um padrão de abuso ou 

dependência que permanece ausente ou com fraca adesão a estruturas socio-sanitárias da comunidade 

(alguns em situação de exclusão) e que necessitam de cuidados sociais e de saúde com vista a uma efetiva 

melhoria da sua qualidade de vida. O outro cluster que destacamos, são pessoas com padrões de uso 

recreativo de drogas, com eventuais episódios de maior risco. Trata-se de uma população apenas tocada em 

contextos recreativos e com uma boa adesão a respostas de outreach nesses mesmos contextos. 
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O perfil interventivo da Redução de Riscos é baseado em abordagens pragmáticas e humanistas que, com 

recurso a uma intervenção de outreach, não exige a abstinência do consumo. A proximidade, a procura do 

outro no seu lugar de pertença, potencia o estabelecimento de um vínculo, de uma relação de confiança 

com as pessoas, preconizando como objetivo primordial a adoção de formas de consumo menos nocivas 

para o próprio e para a comunidade onde está inserido. 

Considera-se assim que, os princípios da redução de riscos de acordo com a HRI – Harm Reduction 

International (www.hri.global ) são: 

• Respeitar os direitos das pessoas que usam drogas; 

• O compromisso com a evidência; 

• O compromisso com a justiça social e a colaboração com as redes de pessoas que usam drogas; 

• Evitar o estigma. 

Sendo os objetivos da intervenção: 

• Manter as pessoas vivas, e encoraja-las a realizar mudanças positivas nas suas vidas; 

• Reduzir os danos das políticas e da legislação sobre as drogas; 

• Oferecer abordagens alternativas que visem prevenir ou criar alternativas de paragens do consumo.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a abordagem de RRMD como um conjunto de boas 

práticas no domínio da saúde pública, particularmente relevantes na prevenção do VIH/SIDA. E em 2019 a 

OMS, a UNAIDS, o International Centre on Human Rights and Drug Policy, lançou o “International guidelines 

on human rights and drug policy”, um documento que pretende reunir um coletivo de propostas para 

pessoas que trabalham para garantir uma efetiva aplicabilidade dos direitos humanos em matéria de uso de 

substâncias, entre outros. Do documento, destacamos o ponto sobre Redução de Danos, conforme quadro 

seguinte.  

 

http://www.hri.global/
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Consideramos, ainda, que a intervenção em redução de danos, para além do garante dos direitos humanos, 

constitui um conjunto de estratégias que promovem a literacia em saúde, na medida em que melhoram o 

conhecimento sobre os riscos, mas, por outro lado, capacitam a pessoa para decisões menos danosas, 

acreditando que a saúde é também sobre liberdade de escolha. 

No âmbito da atualização diagnóstica das necessidades e respostas na área da Redução de Danos 

apresentaremos a informação dos diferentes projetos em curso na cidade de Lisboa, principais data 

collectors para melhor conhecermos grupos vulneráveis, as suas necessidades e expectativas e também nos 

permite aferir dados relevantes em relação à evolução/tendências neste domínio, possibilitando de forma 

prospectiva a identificação de questões emergentes. 

Procurámos ainda relacionar estes dados com informação complementar proveniente de outras entidades-

chave a intervir no território, quer no sentido da identificação dos problemas quer das propostas de 

intervenção. 
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Por último, analisámos as respostas existentes na sua relação com as problemáticas no sentido de identificar 

as áreas lacunares de intervenção. 

3.1 RESPOSTAS EM DESENVOLVIMENTO 

De seguida apresentamos a informação recolhida relativa aos diferentes projetos em curso nesta área: 

população-alvo, problemáticas associadas, bem como as ações desenvolvidas. Neste ponto, parece-nos 

importante referir que grande parte da informação aqui apresentada foi retirada de diversos relatórios 

entregues à DICAD pelas entidades promotoras de diversas intervenções em RRMD a decorrer atualmente 

na Cidade de Lisboa, projetos que foram seleccionados para intervenção no decorrer da abertura de 

processos de candidatura a financiamento público (designadamente de relatórios enviados pelas equipas no 

âmbito do acompanhamento realizado pela DICAD). Todos os projetos abaixo identificados, mantêm-se em 

funcionamento na cidade de Lisboa, constando já a sua descrição do Relatório de Diagnóstico deste 

território realizado em 2015. 

3.1.1 INTERVENÇÃO COM UTILIZADORES DE SUBSTÂNCIAS CLÁSSICAS 

Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência 

Ao longo da década de 80 e início da década de 90, a incidência da problemática da toxicodependência no 

Bairro do Casal Ventoso (principal zona de tráfico e consumo da cidade) conduziu à necessidade de realizar 

uma intervenção urgente e integrada, junto da população toxicodependente que aí se concentrava em 

situação de elevado risco social e sanitário, vivendo em condições muito degradantes. 

Através da celebração de um Protocolo, assinado em 1996, entre diversos serviços da Administração Central, 

a Câmara Municipal de Lisboa e o Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso, foi possível implementar uma 

intervenção neste território, tendo-se procedido à elaboração do “Plano Integrado de Prevenção da 

Toxicodependência no Bairro do Casal Ventoso”, através da criação de um Gabinete de Apoio, destinado 

exclusivamente à população toxicodependente que permanecia no Bairro. 

Desde então, tem sido assegurada em Lisboa uma resposta desta natureza (Programa de Substituição de 

Baixo Limiar com Metadona), tendo a sua abrangência aumentado progressivamente, quer em termos do 

número de utentes, quer em termos da área geográfica abrangida, procurando, assim, fazer face às 

necessidades percebidas junto desta população. 
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A partir de 2008, o financiamento a este programa (PSBLE) passou a ser assegurado pelo IDT, I.P., 

desenvolvendo-se o mesmo em duas estruturas fixas (Gabinete de Apoio a Toxicodependentes) e duas 

estruturas móveis (Unidades Móveis), que, em articulação estreita com outras estruturas de saúde e através 

de uma estratégia de proximidade, asseguram a prestação de cuidados a parte da população 

toxicodependente da cidade de Lisboa, que de outro modo não adere a programas de saúde mais 

convencionais. 

Após processo de candidatura para Financiamento de um Programa de Substituição em Baixo Limiar de 

Exigência em Instalações Móveis e Fixas no Concelho de Lisboa, a gestão do PSBLE tem sido assegurada pela 

IPSS Ares do Pinhal – Associação de Recuperação de Toxicodependentes, desde 2008. 

Estes programas constituem uma resposta para os consumidores de heroína que não querem ou não 

conseguem ainda abandonar os consumos, proporcionando-lhes condições para melhorar a sua qualidade 

de vida, no que respeita à sua saúde, bem como a nível social e económico; oferecem grande acessibilidade, 

sem exigência imediata de abstinência. A utilização de um fármaco (Cloridrato de Metadona) prescrito sob 

supervisão médica, administrado diariamente sob observação direta por técnicos (em espaços adequados), 

permite prevenir os sintomas de privação e craving na população heroinodependente, e possibilita aos 

utentes acederem a uma estabilização física e psíquica, necessária à melhoria do seu desempenho, criando 

simultaneamente uma oportunidade para a sua reabilitação. 

Estes programas têm como objetivos primordiais: a redução da procura e consumo de heroína, a diminuição 

de atividades ilícitas e da criminalidade (associadas à aquisição das substâncias ilícitas) e a prevenção da 

propagação de doenças infeciosas (VIH, hepatites, tuberculose). Promovem ainda um contacto regular com 

os profissionais, através de uma abordagem psicossocial e sanitária, permitindo o encaminhamento dos 

utentes para estruturas de tratamento especializadas, sempre que possível. 

Numa perspetiva global, os objetivos do PSBLE junto dos utentes podem ser categorizados nos seguintes 

aspetos: 

Consumo de substâncias: 

- Reduzir a utilização de substâncias ilícitas pelo indivíduo; 

- Reduzir a duração de episódios de abuso de substâncias; 

- Reduzir a probabilidade de recaídas; 

- Reduzir as mortes associadas ao consumo de opiáceos. 

Prevenção da propagação de doenças infeciosas: 
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- Reduzir os perigos associados ao abuso de drogas, como o risco de contrair VIH/SIDA, hepatite B e C 

e outras infeções transmissíveis por via endovenosa, através da partilha de material de injeção; 

- Reduzir o consumo endovenoso. 

Saúde geral dos utentes: 

- Apoiar o utente a manter-se saudável, até que, com o apoio apropriado, seja possível parar os 

consumos, nomeadamente, através do tratamento e prevenção de patologias associadas ao 

consumo de substâncias.  

Funcionamento global dos utentes: 

- Melhorar o seu funcionamento pessoal, social e familiar.  

São as seguintes as atividades desenvolvidas pelo PSBLE: administração diária de Metadona; rastreios 

periódicos de doenças infeciosas (tuberculose, hepatites e HIV); manutenção de medicações prescritas/ 

adesão aos tratamentos; vigilância médica regular e cuidados de enfermagem; troca de material de injeção e 

disponibilização de preservativos, com forte componente educativa; encaminhamento para as estruturas de 

saúde e de especialidade da rede. 

O PSBLE actualmente em desenvolvimento na cidade de Lisboa é assegurado por uma equipa 

multidisciplinar que abrange toda a cidade. Dispõe de um Gabinete Fixo para atendimento dos utentes e 

duas Unidades Móveis para a administração do programa de Metadona apoiadas por uma unidade móvel 

consultório.  

O número total de utentes abrangidos pela intervenção resulta da soma das seguintes categorias: utentes 

em continuidade (nº de utentes contactados que foram alvo de acompanhamento ao longo do ano, sem 

interrupção), reentradas (nº de utentes que, depois de terem deixado de ser acompanhados pelo programa, 

independentemente do motivo, passaram novamente a ser acompanhados) e novos utentes (nº de utentes 

que foram contactados pela primeira vez no ano em análise e que nunca tinham beneficiado do apoio deste 

programa. 

No que respeita aos utentes em continuidade importa salientar a importância do estabelecimento da 

relação de confiança entre os técnicos e utentes, enquanto fator de sucesso e reforço positivo desta 

intervenção. 

Relativamente ao programa de Metadona, as doses são administradas sob observação direta, o que 

demonstra a dimensão e a relevância desta terapêutica de substituição opiácea. Acresce ainda à toma de 
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metadona a possibilidade de realização de outra medicação complementar facultada pela Equipa, também 

sob observação direta. 

No que concerne às atividades de troca/ distribuição de material junto dos utentes, visando a redução de 

comportamentos de risco e minimizando os danos associados aos consumos, destacam-se o programa de 

troca de seringas, a distribuição de preservativos e de material asséptico para consumo endovenoso e de 

material para consumo fumado.  

Outra dimensão a ter em conta, diz respeito à articulação com outras estruturas de saúde, expressas no 

número de encaminhamentos e referenciação. Este trabalho possibilita um acompanhamento integrado e 

mais organizador, potenciando os ganhos em saúde para os utentes, constituindo uma resposta 

fundamental na área da saúde pública. 

Verifica-se que a maioria dos encaminhamentos foram efetuados para Centros de Diagnóstico Pneumológico 

(CDP), Centros de Saúde, Equipas de Tratamento e Hospitais (Consultas de Infeciologia e internamentos).  

As equipas têm procurado responder a um crescente leque de problemáticas, que são características deste 

tipo de populações, nomeadamente ao nível do diagnóstico e tratamento de doenças infeciosas, e ainda no 

que se refere a situações decorrentes do envelhecimento desta população e do agravamento do seu estado 

de saúde física e mental. 

A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados no último Diagnóstico 
(2014), o último ano completo (2018) e o primeiro semestre do corrente ano (2019). 

  
Indicadores Ano 2014 Ano 2018 1º Semestre 2019 

N.º total de utentes abrangidos 1.732 2.155 1.579 
N.º utentes em continuidade 1.204 1.197 1.180 
N.º  doses de metadona administradas 369.177 394.500 152.225 
N.º tomas de outras terapêuticas medicamentosas 829 1.232 1.336 
N.º kits para consumo EV distribuidos 66.933 85.722 39.771 
N.º folhas de estanho/pratas N.A. 5.479 5.730 
N.º Encaminhamentos 2.359 6.292 1.716 
N.º RX Torax realizados 1.089 708 461 
N.º Baciloscopias realizadas 94 30 11 
N.º Rastreios (análises clínicas) realizadas 508 2.050 1.188 
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Equipas de Rua 

As Equipas de Rua são um dos instrumentos fundamentais das estratégias de Redução de Riscos, que visam 

intervir no espaço público onde o consumo de drogas seja vivido como um problema social, com o objetivo 

de promover a redução de riscos e a mudança de comportamentos associados às práticas do consumo. 

O trabalho de rua no âmbito da RRMD destina-se a populações específicas de utilizadores de substâncias 

(licitas e ilícitas) que não estão a ser abrangidos pelos serviços sociais e sanitários convencionais, procurando 

simultaneamente implementar ações no domínio da promoção da saúde pública. Estas intervenções 

assentam num modelo de intervenção de proximidade, caracterizado pela inserção na comunidade, pela 

observação participante e pelo estabelecimento de uma relação de confiança e de empatia com os 

indivíduos no seu meio. A presença direta e continuada dos técnicos junto dos grupos-alvo e nos locais que 

estes frequentam, designadamente nas zonas de tráfico/consumo, nas zonas de angariação de dinheiro, 

trabalho sexual, nas zonas recreativas, etc., permite a criação e reforço de uma teia de relações entre 

técnicos, utilizadores de drogas (dependentes ou ocasionais) e seus pares, permitindo negociar decisões 

menos nocivas para o percurso dos consumidores. As equipas de rua têm um papel decisivo ao nível da 

identificação e do contacto privilegiado com as populações ocultas de consumidores, recorrendo 

frequentemente a pares, líderes comunitários ou voluntários, com os quais procuram chegar a estes grupos 

e desenvolver estratégias para a mudança. 

A intervenção no terreno, assentando na Redução de Riscos e Minimização de Danos, prioriza uma educação 

para um consumo menos danoso e sempre que possível/necessário, o encaminhamento dos utentes para 

estruturas sociais e de saúde/tratamento. 

As Equipas de Rua Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental, promovidas atualmente pela Associação Crescer na 

Maior, cujos projectos foram selecionados no âmbito de dois processos de candidatura a financiamento 

público, encontram-se no terreno, em projetos apoiados pelo SICAD (financiamento) e ARSLVT, I.P. 

(acompanhamento), e intervêm, desde julho de 2009, em locais associados ao consumo e tráfico, 

abrangendo, no conjunto, todas as freguesias do concelho de Lisboa. 

As atividades  desenvolvidas são as seguintes: apoio psicossocial; transporte, mediação e acompanhamento 

às diversas estruturas de saúde (Hospitais, CDP) e de apoio social (SCML, Seg. Social, Centro de Abrigo do 

Beato, entre outros); encaminhamento para estruturas de tratamento especializado (Programas de 

Metadona, Unidade de Alcoologia, Unidade de Desabituação Centro das Taipas, Comunidades Terapêuticas); 
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programa de troca de seringas; distribuição de preservativos; troca e disponibilização de material asséptico 

para consumo. 

A pertinência do trabalho das equipas de rua, traduzida na população alvo abrangida e na especificidade da 

sua intervenção, remete para a necessidade de uma continuidade deste projeto.  

De salientar igualmente, que a problemática da intervenção em redução de riscos junto dos consumidores 

de rua, tem de ser olhada em função das alterações frequentes ao nível dos territórios/ locais de 

permanência desta população, dos padrões de consumo e da mobilidade da população alvo. Estas mudanças 

frequentes conduzem à necessidade de uma atualização permanente na abordagem por parte das equipas, 

em função das necessidades identificadas. 

 
A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados no último Diagnóstico 
(2014), o último ano completo (2018) e o primeiro semestre do corrente ano (2019), para cada uma das 
Equipas de Rua. 

 
Indicadores Equipa  Ano 2014 Ano 2018 1º Semestre 2019 

N.º total de pessoas contactadas 
Ocidental 947 1.029 617 
Oriental 893 1.043 757 

N.º kits para consumo EV distribuidos 
Ocidental 27.608 13.041 8.463 
Oriental 3.407 22.553 10.824 

N.º folhas de estanho/pratas 
Ocidental 94 4.062 2.559 
Oriental 129 3.857 708 

N.º Encaminhamentos para Inst. Saúde 
Ocidental 176 209 124 
Oriental 167 257 80 

N.º Encaminhamentos para Inst. Sociais 
Ocidental 66 88 53 
Oriental 90 116 33 

 
Os dados recolhidos junto da Equipa de Rua Ocidental, relativos ao primeiro semestre de 2019, mostram 
que as zonas da Estação de Alcântara e do Bairro da Quinta do Loureiro constituem os territórios onde se 
contactou um maior número de pessoas e se distribuíram mais Kits, o que remete para uma maior 
prevalência de consumidores de rua. 

Os dados recolhidos junto da Equipa de Rua Oriental, relativos ao primeiro semestre de 2019, apontam 

para a zona da Picheleira/Beato e as Olaias/Bairro Portugal Novo como tendo sido os territórios onde se 

contactou um maior número de pessoas e se distribuíram mais Kits, o que remete para uma maior 

prevalência de consumidores de rua. 

As informações recolhidas junto das Equipas de Rua Ocidental e Oriental mostram uma deslocação dos 
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consumidores para a oriental da cidade, alterando os locais de paragem e consumo. Em 2014 o território 

onde se trocaram mais kits foi o Bairro da Cruz Vermelha (Lumiar) e no primeiro semestre de 2019 o 

território foi na Picheleira (Beato). 

Centro de Acolhimento 

A prevalência dos comportamentos aditivos na população sem-abrigo é muito elevada, quer no que 

concerne ao abuso de álcool quer no que respeita ao abuso de outras substâncias psicoativas, 

particularmente a heroína. A ausência de uma habitação e a trajetória de vida associada a esta realidade 

podem potenciar os riscos relacionados com os comportamentos aditivos. 

Neste sentido, esta população apresenta necessidades específicas, que passam pela conjugação de respostas 

relacionadas com as necessidades de alojamento, em interação com as respostas de redução de riscos. 

Os Centros de Acolhimento constituem uma das respostas para esta problemática, servindo uma população 

toxicodependente e alcoólica sem abrigo, em situação de exclusão social e familiar. São espaços residenciais 

temporários, que permitem aos utentes o afastamento dos ambientes habituais de consumo, num meio 

mais estruturado e protegido, visando a organização de um projeto terapêutico e/ou de reinserção. 

Propõem-se como um espaço de transição entre o contexto de rua e um contexto mais estruturado de 

tratamento. 

Estes centros distinguem-se dos Centros de Abrigo (espaços apenas de pernoita) funcionando durante todo 

o dia, com apoio psicológico e social, cuidados de enfermagem, assistência médica e psiquiátrica, para além 

de garantirem diariamente as necessidades básicas de alimentação, higiene e alojamento. Também podem 

incluir um programa de substituição de baixo limiar de exigência, com o objetivo de promover a 

redução/suspensão dos consumos de heroína e a diminuição de comportamentos de risco associados aos 

mesmos. 

No Centro de Acolhimento, a equipa procura trabalhar com os utentes no sentido de que estes possam 

desenvolver competências e motivação para a concretização de um projecto de tratamento a curto ou 

médio prazo. O acompanhamento diário dos técnicos, as diversas atividades diárias e as regras de 

funcionamento visam contribuir para um treino de competências pessoais e sociais, ajudando cada utente a 

perspetivar o seu projeto terapêutico e a preparar as etapas seguintes, que podem passar por integrar um 

projeto de tratamento em comunidade terapêutica ou a recuperação de vínculos sociais e familiares que 

permitam uma efetiva integração social.  
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O Centro de Acolhimento é atualmente gerido pela VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento 

Internacional, após a sua candidatura ter sido selecionada no âmbito de concurso público para 

financiamento (aberto pelo SICAD) deste tipo de estrutura, desde 2012, com capacidade para cerca de 50 

utentes e onde se estima a sua permanência por um período de cerca de 6 meses. 

Geralmente, os utentes são encaminhados pelo Albergue do Beato, SCML (Equipa de Emergência Social), 

equipas de rua da Associação Crescer na Maior, PSBLE/ GAF Ocidental e Oriental da Associação Ares do 

Pinhal e comunidades terapêuticas (nos períodos de “repensar”). 

A metodologia de acompanhamento psicossocial assenta no técnico de referência (gestor de caso), bem 

como a existência de uma equipa multidisciplinar que atua nas várias áreas, designadamente, na saúde, 

apoio social, ocupacional, empregabilidade. Neste contexto, o trabalho desenrola-se em dois grupos 

motivacionais, visando a preparação e encaminhamento dos utentes para propostas distintas, a saber: grupo 

de preparação para Comunidade Terapêutica e grupo de preparação para a reinserção/Emprego. 

Cerca de 50% dos utentes foram encaminhados posteriormente para comunidades terapêuticas, e uma 

menor percentagem teve indicação para projetos de reinserção socioprofissional. No que respeita ao 

número de utentes em PSBLE, administrado no centro, registam-se 80 utentes (aproximadamente 50% do 

total dos residentes), ao longo do ano. 

No decurso do trabalho desenvolvido com os utentes, são realizados encaminhamentos para diversas 

estruturas e recursos da comunidade, nomeadamente da área social (SCML, Segurança Social, Loja do 

Cidadão, IEFP, Juntas de freguesia, entre outros), da área da saúde (Hospitais/consultas de especialidade, 

CDP, Centros de Saúde, Equipas de Tratamento/ Centro das Taipas e Xabregas, Unidade de Alcoologia, 

comunidades terapêuticas, entre outros) e da área judicial (Instituto de Reinserção Social, estabelecimentos 

prisionais). 

Por último, destacam-se como áreas lacunares neste equipamento: 

− Respostas de encaminhamento de doentes com duplo diagnóstico, que necessitam de internamento de 

longa duração; 

− Respostas na área da formação/ emprego ajustadas às características e necessidades desta população; 

− Fornecimento de medicamentos; 

− Programa de Troca de Seringas; 

− Programa de Redução de Riscos e Minimização de Danos para o álcool. 
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A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados no último Diagnóstico 
(2014), o último ano completo (2018) e o primeiro semestre do corrente ano (2019). 

  
Indicadores Ano 2014 Ano 2018 1º Semestre 2019 

N.º total de pessoas que beneficiaram do serviço 141 226 158 
N.º Encaminhamentos  510 1771 991 

 

Centro de Abrigo G. Pais-PSBLE Xabregas 

O Centro de Abrigo G. Pais-PSBLE Xabregas foi criado como resposta de pernoita para a população sem-

abrigo da cidade de Lisboa, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Atualmente é gerido pela VITAE – 

Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, sendo cofinanciado pela CML e pela 

Segurança Social. Existe neste espaço um Programa de Metadona de Baixo Limiar de Exigência (PSBLE) com 

capacidade para 120 utentes, financiado pelo SICAD. 

Este equipamento está localizado na zona de Xabregas/Beato, num antigo edifício fabril, que foi adaptado 

para receber indivíduos em situação de sem abrigo, com capacidade para 270 utentes (250 homens e 20 

mulheres).  

Proporciona aos utentes resposta às necessidades básicas (alojamento para pernoita, cuidados de higiene, 

pequeno-almoço e jantar, roupa) durante o período das 18h00 às 09h00, pelo que estes não podem 

permanecer no espaço durante o dia. Tem uma equipa multidisciplinar, e cada utente tem um técnico de 

referência. 

Por último, destacam-se como áreas lacunares neste equipamento: 

− Alargamento do período de permanência dos utilizadores (24h por dia) 

− Centro de recursos que pudessem centralizar e trabalhar respostas e competências, pessoais e sociais, 

para esta população  

− Resposta para encaminhamento de doentes com duplo diagnóstico, que necessitam de internamento de 

longa duração; 

− Fornecimento de medicamentos. 

− Programa de Troca de Seringas 

− Programa de Redução de Riscos e Minimização de Danos para o álcool  

A dimensão da inserção socioprofissional da população alcançada por esta resposta apresenta, como já foi 

referido no capítulo da Reinserção, várias lacunas, não permitindo um adequado acompanhamento dos 

percursos de inserção destes indivíduos. 
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A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados no último Diagnóstico 
(2014), o último ano completo (2018) e o primeiro semestre do corrente ano (2019). 

  
Indicadores Ano 2014 Ano 2018 1º Semestre 2019 

N.º total de pessoas que beneficiaram do serviço 170 139 105 
N.º Consultas médicas 290 668 390 
N.º Rastreios  149 42 21 

 

Salas de Consumo Vigiado Móvel – Freguesias do Beato e Arroios 

A informação aqui disponível foi retirada do RELATÓRIO PRELIMINAR DO PROGRAMA DE CONSUMO 

VIGIADO MÓVEL entregue à comissão de Acompanhamento, composta pelas seguintes entidades: CML, 

Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo/Divisão Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências (ARSLVT/DICAD), SICAD e Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

(OEDT), esta última entidade com estatuto de observador. 

“O Programa de Consumo Vigiado Móvel (PCVM) é coordenado por duas organizações – Médicos do Mundo 

(MdM) e Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

Representa a primeira experiência de implementação dos programas de consumo vigiado previstos no 

Decreto-Lei N. º183/2001. 

O PCVM tem como objetivo contribuir para a saúde, segurança e qualidade de vida dos UDI e das 

comunidades mais afetadas pelo consumo em espaços públicos, nomeadamente através da:  

1. Promoção do acesso dos UDI, particularmente daqueles que se encontram numa situação de maior 

vulnerabilidade social e de saúde, a condições de consumo injetado mais seguro  

2. Melhoria da saúde dos UDI pela redução da morbilidade e mortalidade associada à sobredosagem e da 

prevenção dos riscos e danos associados ao consumo injetado (infeção por VIH, HVB, VHC, infeções 

bacterianas e danos nas veias)  

3. Promoção do acesso e encaminhamento dos UDI para a rede de recursos existentes na cidade de Lisboa 

(serviços de saúde e sociais)  

4. Aumento da aceitação e conhecimento local acerca das vantagens do programa de consumo vigiado.  

Serviços disponibilizados  

O PCVM dispõe de vários serviços com o objetivo de responder às necessidades sociais e de saúde dos 

utentes:  
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a) Consumo injetado supervisionado  

Para realização do consumo é obrigatório fazer a ficha de admissão e assinar o consentimento informado. 

Apenas utentes maiores de 18 anos e que reportem consumo problemático e de elevado risco podem 

realizar o consumo no PCVM. O utente deve dizer à equipa que substâncias consumiu nas últimas 24 horas e 

o que vai consumir naquele momento. O consumo é supervisionado pela enfermeira e/ou pelo educador de 

pares. 

b) Cuidados de saúde primários  

Prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente avaliação médica e de enfermagem; cuidados a 

feridas relacionadas direta ou indiretamente com a forma de consumo e a substância consumida, educação 

para a saúde, encaminhamento para serviços de saúde e apoio medicamentoso.  

c) Atendimento Psicossocial  

Atendimento especializado que é assegurado pela assistente social e psicóloga da equipa. É um serviço que 

se caracteriza pelo atendimento, acompanhamento e intervenção. É um serviço preparado para desenvolver 

processos de intervenção social assentes em competências tais como a articulação, a negociação, a 

interação institucional permanente e a medição entre os serviços e os utentes, que se impõem pela 

necessidade de potenciar capacidades e recursos.  

d) Rastreio para as infeções pelo VIH, VHC, VHB e Sífilis  

A equipa está capacitada para a realização dos rastreios às infeções pelo VIH, VHC, VHB e Sífilis e prestar 

informação nestas temáticas. Os rastreios são anónimos, confidenciais e gratuitos.  

e) Referenciação para consulta da especialidade  

As pessoas com testes de rastreio com resultado reactivo ou as pessoas que tenham diagnóstico prévio e 

não estejam em ligação com os cuidados de saúde podem ser referenciados para consulta de especialidade.  

f) Troca / Distribuição de material RRMD e preservativos  

A equipa disponibiliza material para consumo injetado e fumado aos utentes, nomeadamente, KITs (do 

Programa Troca de Seringas), seringas e agulhas avulso, cachimbos e preservativos. No momento da entrega 

de material, a equipa sensibiliza os utentes para a importância da entrega das seringas/agulhas usadas.  

g) Encaminhamento e acompanhamento a outros serviços  
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Sempre que haja necessidade ou um pedido por parte do utente, a equipa encaminha e disponibiliza um 

técnico para fazer o acompanhamento a outros serviços. Este acompanhamento tem por objetivo promover 

a ligação dos utentes aos diversos serviços sociais e de saúde existentes, fazer a mediação entre os utentes e 

os serviços e contribuir para a eliminação de barreiras na utilização de serviços.  

 Definição das categorias de população-alvo do programa (mutuamente exclusivas): 

UDI – Utilizador de Drogas Injetadas: utente que reportou consumo por via injetada nos últimos 12 meses. 

UD – Utilizador de Drogas: utente que reportou consumo de drogas por qualquer via de administração que 

não a injetada nos últimos 12 meses.  

NUD – Não Utilizador de Drogas: utente que reportou não ter consumido drogas nos últimos 12 meses; 

pode incluir ex-utilizadores de drogas. 

Por droga entende-se qualquer substância com efeitos psicoativos, proveniente do mercado ilícito ou 

medicamentos usados de forma diversa à constante na prescrição médica (caso sejam prescritos) ou 

adquiridos no mercado negro. 

Entre abril e outubro de 2019, registou-se no PCVM um total de 84 utentes, dos quais 75% são utilizadores 

de drogas injetadas, a principal população-alvo do programa. Para além desta população, o programa 

atende outros utilizadores de drogas (não injetores) e outras pessoas que são categorizadas como não 

utilizadores mas que, na sua maioria, pertencem a populações vulneráveis: em situação de rua, ex 

utilizadores de drogas ou pessoas envelhecidas e que têm necessidades de saúde acrescidas, e que, por esse 

motivo, também recorrem ao programa. 

Assim, temos uma maioria de utentes UDI masculinos, cerca de 92% e uma média de 14 novos utentes por 

mês, sendo que 86% dos utentes são atendidos na paragem no Beato e 14% na paragem de Arroios, a 

paragem mais recente da unidade apenas com cerca de um mês de intervenção; Os UDI e UD apresentam 

uma média de idades (43 anos) em consonância com outros projetos de redução de riscos; As mulheres, no 

global, apresentam uma média de idades (54 anos) consideravelmente superior à dos homens (44 anos).  

A Equipa reporta ainda: “Assim, verificamos que a grande maioria dos UDI registados no Programa (80%) 

reportaram ter consumido por via injetada em locais públicos nos últimos 30 dias A este dado não pode ser 

alheio o facto de 68% dos UDI estar em situação de sem-abrigo, e não ter um espaço para efetuar o 

consumo.”; 
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Destacamos ainda “As principais substâncias consumidas por via injetada são heroína, cocaína crack, cocaína 

em pó e benzodiazepinas, por esta ordem. Já quando analisamos o consumo fumado e injetado apenas na 

população de UDI nos últimos 12 meses, constatamos que o consumo fumado de heroína (24%) é 

substancialmente menor do que o injetado (86%), e que o consumo fumado de cocaína crack (67%) é quase 

tão prevalente como o consumo injetado da mesma substância (76%) (…). Relativamente ao consumo por 

via fumada nos últimos 12 meses, verificamos que a principal substância consumida foi a cocaína crack, em 

consonância com o observado noutros projetos de redução de riscos.” 

Constatamos que o impacto do programa é muito positivo e tem tido, de acordo com a comissão de 

acompanhamento, um acolhimento e uma aceitação de exceção pela comunidade, sobretudo quando 

comparado com outros projetos noutros países. 

A evidência do número vai ao encontro do esperado, tendo já superado os valores previstos inicialmente, e é 

um garante do acesso à saúde por parte da população que usa drogas na cidade.  

Continua prevista para a cidade a abertura de dois projetos piloto de consumo vigiado, para a Quinta do 

Loureiro e para o Lumiar. Trata-se de projetos piloto fixos, consequentemente projetos que, acolhendo o 

espaço de consumo, serão garante de outro tipo de intervenções que uma unidade móvel não permite.  

Tratando-se este, do primeiro projeto nacional de consumo vigiado, podemos para já identificar as 

“limitações” inerentes a uma unidade móvel no que respeita à ausência de espaço de apoio para técnicos e 

utentes, reconhecemos em simultâneo as potencialidades da mobilidade. A unidade móvel do PCV poderá 

vir a ser muito interessante para explorar novos territórios de consumos, testar novas freguesias e 

posteriormente dar apoio às salas fixas quando estas forem uma realidade na cidade. 

3.1.2 NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO COM UTILIZADORES DE SUBSTÂNCIAS CLÁSSICAS 

 

 

 

 

 

Pessoas que usam drogas (PUD) – Mantém-se a necessidade urgente e transversal à cidade de Lisboa de 

estruturas físicas intermédias de proximidade, que ofereçam um conjunto de serviços polivalentes, que 

“O trabalho paliativo, estando destinado aos que precisam de auxílio, através de medidas 

ativas e apoiadas pelo trabalho social de promoção do indivíduo, reconhece-se através da 

ação personalizada. Este tipo de apoio reconhece-se pelo enfoque da intervenção que é 

centrada no indivíduo, procurando a sua reabilitação, em simultâneo, como pessoa 

moral, como um ser portador de dignidade e como ser social. Focalizado no desafio de 

uma procura de não desafiliação e na ausência de possibilidade de integração, o trabalho 
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garantam a ponte entre a rua como espaço de pertença e as restantes estruturas sócio sanitárias de 

referência. Estes espaços representam pontos de contacto com uma abordagem comunitária que garante 

intervenções sociais enquanto forte complemento à intervenção em saúde pública. A dimensão dos 

cuidados continuados, que há uns anos era emergente, é neste momento urgente, tendo em conta que não 

existe apoio a pessoas que, pelo seu percurso de consumo de substâncias ilícitas, se encontram em situação 

de grande vulnerabilidade e que não se “encaixam” nas estruturas sociais e de saúde tradicionais/formais. O 

envelhecimento no grupo de pessoas que usam drogas, sendo resultado de anos de políticas de cuidado 

eficazes, traz agora outros desafios que nos exigem medidas ao nível dos cuidados de saúde continuados e 

paliativos, e formação para dotar e capacitar a cidade de um conjunto de respostas que atualmente são 

inexistentes. Com as respostas dos pilotos das Salas de Consumo Vigiado, surge mais evidência, que 

complementa a já existente ao nível da ausência de espaços onde as pessoas que não conseguem/querem 

parar os consumos possam permanecer, espaços diurnos e noturnos. Segue-se a definição dos espaços 

considerados necessários: 

1. Gabinetes de Apoio – Estes gabinetes pretendem ser espaços de sociabilização e de educação para a 

saúde, acessíveis na cidade (sem necessidade de marcação de consulta, horário diferenciado, “porta 

aberta” e composto por equipas multidisciplinares) para as pessoas que usam drogas (PUD). Em Lisboa 

existem dois espaços com estas características: o centro comunitário IN-Mouraria e o Espaço Âncora.  

1.1. InMouraria aberto em 2012 é ainda o único projeto de RRMD em Lisboa reconhecido pela 

Organização Mundial de Saúde e o EMCDDA como uma boa prática em termos do rastreio rápido 

para a infeção pelo VIH e hepatites virais, com uma forte componente de sensibilização para o 

rastreio, diagnóstico e ligação ao tratamento (continuado e acompanhado por pares) da hepatite C 

que, nesta população envelhecida, é urgente tratar. Foi criado pelo GAT – Grupo de Ativistas em 

Tratamentos, e está aberto ao público no bairro da Mouraria, das 14h às 20h. O IN-Mouraria nunca 

recebeu qualquer financiamento por parte do SICAD, e é atualmente financiado pela ARSLVT, na 

sua intervenção de saúde e rastreio. É um espaço composto por uma equipa diferenciada (médicos, 

enfermeiros, assistente social, técnicos de redução de danos e pares) distribuída pelos seguintes 

serviços: drop-in que tem por objetivo disponibilizar material de consumo (fumado, inalado e 

injetado), suplementos alimentares, internet, vestuário e produtos de higiene, mas também com a 

função de ser um espaço de diálogo/socialização com os utilizadores, onde são também aferidas as 

suas necessidades clínicas e sociais; um gabinete de enfermagem e médico onde é disponibilizado 

regularmente o rastreio do VIH, hepatite B e C e sífilis e referenciação aos cuidados de saúde 
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especializados com oferta de acompanhamento individualizado, bem como cuidados primários de 

saúde (tratamento de abcessos, feridas, injeções, etc); um gabinete de serviço social e uma consulta 

descentralizada de tratamento da hepatite C em parceria com o Hospital Santa Maria (início 

previsto em Janeiro de 2020). A cidade de Lisboa tem uma grave carência de serviços com estas 

tipologias de resposta em redução de riscos.  

1.2. O Espaço Âncora promovido pelo CRESCER é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa e pela 

Junta de Freguesia de Arroios, atuando numa sinergia dos modelos de Artes Participativas e 

Redução de Riscos, co-criando percursos de vida alternativos com as populações mais vulneráveis 

(pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas consumidoras de substâncias licitas e ilícitas, pessoas 

migrantes e trabalhadores/as sexuais). É possível encontrar diversas valências: disponibilização de 

material asséptico para consumo, apoio psicossocial; avaliação psiquiátrica, cuidados de 

enfermagem, snacks e pequeno-almoço, biblioteca, computadores e acesso à internet, aulas de 

inglês e português, balneário, roupeiro, lavandaria, TV, actividades ocupacionais, actividades 

expressivas e atelieres de artes e ofícios. Está em funcionamento desde 2014 e já frequentaram o 

projeto cerca de 1500 pessoas. De Janeiro a Outubro de 2019, frequentaram o Drop-in Espaço 

Âncora, 397 pessoas. Com uma média diária de 35 pessoas. 

Desde o último diagnóstico, até ao momento, foi desenhado e deu-se início à implementação de uma parte 

do projeto piloto das Salas de Consumo Vigiado de Lisboa. Acreditamos que é uma intervenção com um 

imenso potencial de outreach que poderá chegar a mais pessoas em situação de risco. No entanto, o 

trabalho desenvolvido por estas equipas seria ampliado em termos de eficácia se a ele pudéssemos agregar 

a resposta do testing das substâncias. Acreditamos que a resposta do testing, agora a cargo do Kosmicare, 

pode ser capitalizada como recurso comunitário, sobretudo se articular com o projeto piloto das salas. Esta 

articulação permitiria aos utentes um maior conhecimento da substância, permitiria aos técnicos 

desenvolver mais e melhores técnicas de redução de danos e por último permitiria a investigadores um 

conhecimento sobre as “drogas de rua” que em Portugal não existe de outra forma.  

Para concluirmos propostas de melhoria da eficácia da intervenção junto das pessoas que usam drogas, e 

porque construímos este documento, não só com base em dados numéricos, mas também em relatos de 

pessoas que usam e que connosco colaboram de forma informal, cujo feedback na primeira pessoa, 

acreditamos poder enriquecer propostas e debates sobre esta matérias. Assim, gostaríamos de destacar 3 

pontos essenciais para conhecer as atuais dinâmicas: 
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• Sabendo que existem espaços ocultos e informais de aquisição e consumo na cidade, onde os pares 

são o único recurso, consideramos essencial dotar ou reforçar os projetos com respostas de 

outreach com pares formados para intervir como veículos de práticas de consumo de menor risco, 

em locais a que os profissionais de saúde não têm acesso; 

• Parece haver um aumento do uso de cocaína base com implicações decorrentes da diferença no 

padrão de uso relativamente à  heroína. Esta informação surge do cruzamento de relatos de 

utilizadores e profissionais de todo o país, (ex.participação da DICAD na Comissão de 

Acompanhamento do Programa de Troca de Seringas), e destes relatos chamamos a atenção para a 

relação da substância com: ausência de medicação de manutenção/substituição eficaz;  maior 

impacto ao nível da saúde mental , com maior risco de descompensação  psíquica; eventual 

aumento da necessidade de recurso a atividades ilícitas para assegurar a manutenção do consumo; 

maior dificuldade na adesão aos espaços formais de consulta, pelas características do próprio 

consumo.  

• Destacamos um aumento da população  migrante, o que consideramos  constituir um desafio no 

acesso à saúde, seja porque são populações que não chegam às  estruturas formais, seja porque 

chegando às estruturas, não existem canais formais que assegurem  o rastreio e/ou o posterior 

acesso a consultas de especialidade e tratamento. Este indicador, apesar dos esforços das 

organizações da sociedade civil, pode representar um possível agravamento do risco de 

(re)surgimento de  casos de  infeção, sem possibilidade de intervenção, com as consequências 

decorrentes. 

• Todos os problemas acima identificados surgem também associados a consumos de álcool, o que 

importa identificar de modo a adequar a resposta das equipas, DICAD e projetos da sociedade civil. 

Ao nível das respostas formais, existe a necessidade identificada de criar grupos de redução de 

danos que permitam responder às dificuldades criadas pelas listas de espera. 

• Foi também identificado em termos de investigação, a necessidade de aproximação aos cuidados de 

saúde primários, com o objetivo de tornar estas portas abertas para o SNS mais acessíveis a pessoas 

que usam drogas. Existe a necessidade de abrir espaços de redução de danos que respondam, ao 

nível das DICAD, às alterações de padrão de consumo que constituam mais uma forma de 

referenciação ao sistema de saúde para quem não pode, não consegue ou não pretende suspender 

os consumos. 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 111 de 222 

• Com as alterações de padrões de consumo, é essencial novas formas de comunicar e uma reforçada 

aposta em campanhas de literacia em saúde nos CAD. 

3.1.3 CONTEXTOS RECREATIVOS 

Consideramos que, pelas características da população a que se dirige, não podemos restringir a ação desta 

intervenção às fronteiras dos territórios/juntas de freguesia. A mobilidade dos frequentadores destes 

espaços, dos organizadores e da própria dinâmica da cidade exige respostas flexíveis que nos permitam 

chegar a várias bolsas de utilizadores na cidade e inclusive poder vir a abranger as zonas limítrofes de Lisboa, 

muitas vezes a convite dos organizadores, por reconhecr a importância deste trabalho. 

Ponto de Contacto e Informação em Contextos Recreativos – Kosmicare 

Referimos que grande parte da informação que se segue foi enviada à DICAD pela entidade promotora das 

intervenções a seguir descritas, designadamente constando em relatórios enviados no âmbito do 

acompanhamento realizado pela DICAD. 

O projeto de redução de riscos está em funcionamento desde abril de 2019 e propõe-se intervir com pessoas 

que consomem SPA em ambientes recreativos noturnos em Lisboa. Aposta numa abordagem interventiva 

que se caracteriza por considerar o papel ativo da população-alvo na construção do seu conhecimento, 

promovendo a sua participação no desenvolvimento da intervenção, por descentralizar a intervenção do 

campo individual e apostar em dimensões que vão para além da pessoa, intervindo sobre (e envolvendo 

ativamente) o seu sistema social mais alargado: instituições, comunidades e contexto político. 

O projecto proposto apresenta também um caráter multissistémico ao localizar os seus contextos de 

intervenção nos processos de transformação do lazer noturno em Lisboa, ao contextualizar a emergência de 

novas tendências de consumo de SPA com base em fatores macrossistémicos, ao disponibilizar respostas 

adaptadas à diversidade de substâncias e riscos associados ao seu consumo e ao adotar uma perspetiva de 

género e de interseccionalidade que contempla as experiências de mulheres e grupos com diversidade 

sexual e de género.  

Os locais geográficos de intervenção estão situados em várias zonas da cidade de Lisboa, tendo sido 

considerados pelo facto de incluírem zonas, estabelecimentos ou eventos vocacionados para o lazer 

noturno. Em termos de características: 
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 As freguesias da Misericórdia e da Estrela – Bairro Alto e Bica, Cais do Sodré e Santos – estão localizadas 

no centro histórico da cidade. São zonas residenciais, mas com grande densidade de atividade comercial 

diurna e noturna, sendo nestas freguesias que se encontram as zonas de lazer noturno mais conhecidas 

e massificadas de Lisboa – Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos. O lazer noturno espalha-se pelas várias 

ruas labirínticas que caracterizam esta zona mas também em jardins (Príncipe Real), Miradouros (São 

Pedro de Alcântara, Adamastor) e Largos (largo de Camões, Largo de Santos, Largo de São Paulo). 

 Alcântara é também um centro de lazer noturno que ocupa zonas peri-residenciais, com discotecas e 

eventos que se espalham pelas docas, por armazéns e antigas fábricas. 

 O Cais da Matinha é uma zona ribeirinha e peri-residencial localizada na zona do Parque das Nações. É 

uma zona industrial onde se tem verificado a ocupação de antigos armazéns para eventos de música 

eletrónica e alternativa. 

 O Arco do Cego é um jardim localizado numa zona residencial no centro da cidade. Situa-se na fronteira 

com a Avenida Duque de Ávila e próximo do Instituto Superior Técnico. 

O projeto acenta a sua intervenção nas seguintes áreas de ação: 

Área 1) Ponto de contacto e informação (PCI) 

Esta área inclui um conjunto de medidas de redução de riscos a implementar em ambientes recreativos 

noturnos (ARN) com o objetivo de educar as pessoas que os frequentam para padrões e consumo mais 

seguros. 

1.1 - Ponto de contacto e informação móvel 

Em eventos de média ou grande dimensão e densidade de frequentadores/as (+ de 100 frequentadores), 

onde sejam garantidas as condições mínimas para a intervenção (condições sanitárias, luminosidade, 

local tranquilo), o projeto disponibiliza um InfoHub - onde as pessoas podem procurar informação e 

aconselhamento, aceder a materiais e serviços de redução de riscos, entre outras respostas. Também se 

pretende que este seja um espaço seguro onde os frequentadores desses ARN se possam dirigir quando 

se perdem dos/as seus/suas amigos/as, quando se sentem inseguros/as, confusos/as ou indispostos/as 

ou precisam de ajuda por algum motivo. O InfoHub conta com a presença de profissionais da equipa 

técnica do projeto, e com pares com formação adequada. O apoio prestado baseia-se em técnicas de 

intervenção breve inspiradas na entrevista motivacional e na educação não-formal, e também na triagem 

de casos para referenciação para serviços existentes na comunidade sempre que se verifique essa 

necessidade. 
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Para além do aconselhamento e apoio da equipa técnica e pares do projeto, neste InfoHub serão 

disponibilizados: 

 Postais informativos sobre:  

o Várias substâncias psicoativas em português e em inglês; 

o Redução de riscos nos consumos de SPA em ambientes recreativos noturnos;  

o Interacções medicamentosas e policonsumo de SPA; sexualidade;  

o Emergência psicológica no uso de SPA;  

o Consumo problemático de canábis;  

o RR para homens que têm sexo com homens (HSH), entre outros. 

 Preservativos externos, internos e lubrificantes; 

 Material para o consumo aspirado de substâncias psicoativas  

 Material informativo sobre IST e práticas sexuais de risco (a ser disponibilizado pela DGS e pelo GAT); 

 Testes de alcoolemia; 

 Tampões auditivos 

 Drug checking – em eventos que assim o justifiquem, quer pela sua dimensão e durabilidade, quer 

pelas condições logísticas, sanitárias e ambientais;  

 Espaço de atendimento a situações de emergência psicológica associada a usos de SPA – em eventos 

que assim o justifiquem, quer pela sua dimensão e durabilidade, quer pelas condições logísticas, 

sanitárias e ambientais; 

 Informação sobre violência sexual e a sua relação com o consumo de substâncias psicoativas em 

ambientes recreativos noturnos 

1.2 - Ponto de contacto e informação fixo 

Complementarmente o projeto tem disponível também um ponto de contacto e informação fixo, 

localizado numa área próxima de zonas de diversão noturna que tem atividades a decorrer em 2 dias por 

semana. Neste local, para além da disponibilização de materiais informativos e de redução de riscos 

fornecidos por profissionais e pares especializados em intervenções breves e aconselhamento 

especializado, está disponível um serviço de drug checking e um serviço de aconselhamento orientado 

para a integração de situações de crise psicológica relacionadas com o uso de SPA.  

1.3 - Drug checking 
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Por forma a informar os potenciais utilizadores de substâncias sobre a real composição química das SPA e 

deteção de adulterantes tóxicos, o projeto irá oferecer um serviço de drug checking (serviço de análise de 

substâncias). Este serviço é disponibilizado sempre de forma integrada e em coordenação com os 

técnicos do InfoHub, que têm como missão contextualizar o serviço, informar sobre o seu alcance e 

limitações, assim como discutir com o utilizador o resultado da análise, incluindo a abordagem a que 

medidas poderão ser adotadas para gerir os riscos aquando o seu potencial consumo. 

Ao mesmo tempo este serviço torna possível a monitorização dos mercados informais de drogas, 

possibilitando a recolha de informação sobre os padrões de adulteração e detecção do aparecimento de 

novas substâncias psicoativas e/ou perigosas, sendo esta informação divulgada através de vias de 

comunicação e alerta rápido, sempre que necessário. 

O serviço de drug checking é disponibilizado: i) em regime de drop-in, sendo oferecido o serviço duas 

vezes por semana a par das atividades desenvolvidas no PCI fixo, e ii) em ‘situ’, ou seja, em festas e 

eventos com dimensão suficientemente grande e com estruturas que permitam a montagem do 

laboratório móvel. No PCI fixo existe um trabalho de continuidade com o nosso público-alvo, abrindo 

possibilidade de aprofundar a relação com os utilizadores, enquanto que o serviço in situ permite usar 

esta ferramenta de redução de riscos onde o consumo acontece, tornando possível a prevenção ‘in loco’ 

do consumo não intencional de substâncias adulteradas, de identidade trocada ou de formulações sobre-

dosificadas. 

1.4 - Intervenção na crise relacionada com os usos de substâncias psicoativas em ambientes recreativos 

nocturnos 

Os serviços que o projeto oferece no que diz respeito à intervenção na crise psicológica relacionada com 

o uso de substâncias psicoativas são de 3 ordens: a intervenção no momento em que a emergência 

psicológica ocorre, com um caráter de proximidade nos próprios ambientes recreativos noturnos com 

dimensão que o justifique; a intervenção continuada e à distância (via telefónica e mediante inscrição via 

website) nas situações em que a necessidade de intervenção na crise está descontextualizada de um 

ambiente recreativo noturno em particular; e o aconselhamento psicológico orientado para a integração 

da crise relacionada com os usos de substâncias psicoativas, nas situações em que a necessidade de 

apoio surge na sequência de um episódio de emergência psicológica e já numa fase que lhe é posterior. 
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1.5 - Giros de Rua em Zonas de Lazer Noturno 

Quando as condições dos espaços de lazer nocturno não reúnem as condições para a montagem do 

infoHub, a equipa do projeto realiza rondas por vários estabelecimentos e pelo espaço público (ruas, 

largos) onde os/as técnicos/as e pares da equipa deixam algum material informativo, conversam com 

os/as trabalhadores/as do estabelecimento e também com algumas pessoas que os frequentam, onde 

distribui um postal informativo específico com informação sobre o projeto e seus serviços, a sua 

localização e horários, e dicas gerais de redução de riscos associados ao consumo de SPA e à frequência 

de ambientes recreativos noturnos, um postal de redução de riscos geral e postais referentes a 

campanhas pertinentes. 

1.6 - Campanhas temáticas para públicos estratégicos 

O projeto também faz uso de estratégias de Marketing social, digital e de ambiente com o objetivo de 

aumentar o alcance e chegar a públicos estratégicos. O projeto está envolvido na realização de três 

campanhas: campanha sobre Consumo Esporádico Excessivo de álcool e redução de riscos; campanha 

sobre canábis e redução de riscos; campanha sobre Chemsex e redução de riscos para homens que 

fazem sexo com homens (HSH) 

Área 2) Educação de pares 

O projeto contempla também a formação de pares voluntários/as, enquanto uma estratégia de intervenção 

transversal a todo o projeto. Os/as pares recrutados/a recrutar são/serão pessoas que frequentam 

ambientes recreativos noturnos, que sejam consumidores ou não de substâncias psicoactivas. 

O plano de formação deste grupo de pares pressupõe vários momentos, desde o recrutamento através da 

divulgação estratégica em ambientes de lazer noturno e nas redes de contacto do projeto; entrevista 

individual; formação contínua; reuniões de de briefing mensais, entre outros.  

A participação dos pares nas atividades do projetotem em conta a disponibilidade do/a par e também as 

suas habilitações, competências e áreas de interesse. 

Área 3) Netreach work - Intervenção de proximidade online 

O projeto inclui ações de proximidade online através do uso de várias plataformas e ferramentas: 

I) Construção de um website (kosmicare.org) que contempla conteúdos em português e inglês com o 

objetivo de disponibilizar informação sobre SPA e redução de riscos aos/às utilizadores/as. Esta plataforma 

permite também o contacto com os/as utilizadores/as através da criação de uma janela de chat. 
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II) Utilização de redes sociais para divulgar conteúdos de redução de riscos, de educação para padrões de 

consumo e práticas sexuais mais seguras, divulgação dos serviços existentes na comunidade e criação canais 

de comunicação com os/as beneficiários do projeto – facebook e instagram. iv) A equipa disponibilizará 

também um número para permitir o contacto com os/as beneficiários/as do serviço através de telefone, 

mensagens ou WhatsApp. 

iii) Utilização de aplicações móveis (app) com o objetivo de informar e apoiar as pessoas que utilizam SPA na 

gestão dos seus consumos. 

iv) Disponibilização de um número que permite o contacto com os/as beneficiários/as do serviço através de 

telefone, mensagens ou WhatsApp. 

Área 4) Prevenção ambiental 

Numa lógica em que se considera que muitas vezes os comportamentos de risco são influenciados por 

fatores ambientais, o projeto tem vindo a implementar ações que permitam a promoção e melhoria das 

condições de saúde e segurança em ambientes de lazer. Neste sentido, a equipa colabora com a 

implementação da certificação Noites de Qualidade (Quality Nights) em Lisboa, integrada no âmbito da 

iniciativa Lisbon Nightlife Commission, pelo grupo de investigação LXNIGHTS (CICS-Nova) em parceria com a 

Associação Kosmicare, ao abrigo de um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Esta ação ocorre 

através da implementação de cursos de formação sobre saúde e segurança a profissionais a exercerem a sua 

atividade em estabelecimentos de diversão noturna (bartenders, seguranças, porteiros/as, entre outros) e 

de reuniões de trabalho com gerentes/ proprietários/as destes estabelecimento para a acordar um conjunto 

de critérios de saúde e segurança a serem implementados pelos espaços para a atribuição da certificação. 

Área 5) Capacitação e investigação 

O projeto contribui para a produção de conhecimento baseado na evidência e para a partilha de boas 

práticas de intervenção com pessoas que utilizam substâncias psicoativas e que frequentam ambientes 

recreativos noturnos. Para o acompanhamento científico do projeto, existem articulações com grupos de 

investigação e Instituições do Ensino Superior, nomeadamente com o grupo de Investigação LXNights 

(https://lxnights.hypotheses.org) e com o ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 

O projeto integra também ações de educação não-formal tendo como públicos-alvo profissionais que 

trabalham com pessoas que consomem SPA, profissionais que trabalham com jovens, profissionais da área 

da saúde e educação entre outros/as. 
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A equipa ainda implementou ações de educação de natureza informal, nomeadamente ações de informação 

e sensibilização. Estas têm como público-alvo pessoas que consomem substâncias psicoativas para fins 

recreativos e podem assumir a forma de debates, projeção de filmes sobre os temas ou tertúlias. 

 
A tabela abaixo mostra a expressão dos indicadores no primeiro semestre do corrente ano (2019), visto o 
projeto só estar em funcionamento desde abril de 2019. 

 Indicadores/ Contextos 

2019 

(abr. a jun.) 

Bares/ 
Discotecas 

Festas/ 
Festivais Total 

Nº de pessoas contactadas 

[Este valor corresponde ao n.º de pessoas com a qual 
se concretizou um diálogo entre técnico e utilizador] 

184 611 795 

Nº de intervenções/ saídas no terreno 91 3 94 

Nº de flyers distribuídos 815 615 1430 

Nº de Kits sniff distribuídos 40 300 340 

Preservativos 95 303 398 
 

 

3.2 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RRMD 

Apresentam-se de seguida, alguns quadros com as propostas de intervenção consideradas necessárias na 

área da Redução de Riscos e Minimização de Danos na Cidade de Lisboa. 
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PROBLEMA (1) – CONSUMIDORES DE RUA COM COMPORTAMENTOS DE RISCO 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

 
Concelho 
de Lisboa 
 

Cerca de 
1800 
indivíduos 
consumidores 
de 
substâncias 
psicoativas 
lícitas e 
ilícitas 
 
 

Consumo a céu aberto. 
Falta de assepsia no consumo de rua. 
Consumo abusivo de substâncias 
psicoativas;  
Comportamentos de risco;  
Prevalência elevada de doenças 
infeciosas associadas às práticas de 
consumo e práticas sexuais não 
protegidas; 
Défice de competências sociais e 
pessoais;  
Perturbações emocionais;  
Condução sob o efeito de substâncias 
psicoativas; 
Criminalidade e delinquência;  
Tráfico de substâncias; 
Dificuldade de inserção social e 
profissional;  
Fraca qualificação profissional e baixa 
escolaridade; 
Afastamento crónico dos serviços de 
saúde/sociais existentes; 
Estigmatização; 
Alteração das relações interpessoais na 
família e na comunidade;  
Baixa motivação e ausência regular no 
acompanhamento para tratamento de 
substituição opiácea, bem como para 
outros tratamentos que melhorem a 
qualidade de vida deste grupo, como 
por exemplo, tratamento antirretroviral, 
tratamento de ativirais de ação directa. 

Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e 
Ocidental), com término previsto para 23 de 
Fevereiro de 2017 - Associação de Intervenção 
Comunitária “Crescer na Maior”: 
• Redução de riscos pessoais e sociais 

associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas; 
• Programa de troca de seringas e outro 

material assético para consumo; 
• Distribuição de preservativos; 
• Informação sobre formas mais seguras de 

consumo; 
• Motivação e encaminhamento para as 

respostas na área do tratamento; 
• Encaminhamento para respostas na área da 

saúde e social, de acordo com as 
necessidades identificadas. 

 
Centro de Redução de Danos – Projeto “IN 
Mouraria”: 
• Informação/sensibilização sobre os riscos 

associados ao consumo de SPA e práticas 
sexuais; 

• Distribuição de preservativos e gel 
lubrificante; 

• Diagnóstico de Rastreio rápido do VIH, 
hepatite B e C e sífilis, HIV e HCV e respetiva 
referenciação e acompanhamento; 

• Consulta de enfermagem e médica;  
• Programa de troca de material para o 

consumo mais seguro: agulhas/seringas, 
cachimbos e prata e outro material asséptico 
para consumo; 

Dar continuidade às intervenções em curso no âmbito do 
trabalho em contexto de rua, junto dos consumidores de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, promovendo 
estratégias de redução de riscos e, sempre que possível, o seu 
encaminhamento para programas de tratamento ou outros 
serviço de retaguarda. 
 
Intensificar a intervenção das Equipas de Rua em territórios 
onde se tem verificado um aumento dos consumidores de 
rua, designadamente nos bairros da Cruz Vermelha, Casal 
Ventoso, Quinta do Lavrado e Beato. 
 
Na construção de próximas intervenções deverá ser 
considerada a utilização da metodologia de trabalho de 
pares/peritos de experiência. 
 
Adequação do trabalho de rua à problemática dos 
consumidores de rua de álcool, nomeadamente nas zonas 
Ribeirinha e Gare do Oriente. 
Melhoria das respostas, articulação e encaminhamento para 
as estruturas da saúde, nomeadamente Hospitais, Unidade de 
Alcoologia e Saúde Mental. 
 
Necessidade de um Gabinete de Apoio no território Santa 
Maria Maior 
 
Necessidade de alarga a rede de respostas ao nível dos Pontos 
de Contacto de Informação para pessoas que usam drogas, 
por forma a apoiar a população mais envelhecida. A 
necessidade destas respostas continua evidente nas zonas de 
maior concentração de consumidores problemáticos em 
contexto de rua (Lumiar, Casal Ventoso/Vale de Alcântara, 
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Ausência de resposta na área do 
Envelhecimento junto da população que 
usa álcool e outras drogas 
Ausência de respostas onde as pessoas 
que usam álcool e drogas possam 
permanecer durante o dia, ex. espaços 
de convívio  
Patologia dual  
Aumento da emigração de utilizadores 
de drogas de outros países  
Desconhecimento das substãncias de 
corte que existem no mercado. 

 

 
 

• Encaminhamento de proximidade para 
respostas nas áreas da saúde, social, e de 
acordo com as necessidades identificadas; 

• Espaço de convívio, onde a população alvo 
pode ter acesso à internet, posto de correio, 
banco de roupa e lanches e suplementos 
alimentares; 

• Literacia em saúde através da construção 
conjunta (técnicos e PUD) de materiais 
informativos, organização de debates e 
palestras no espaço drop-in com participação 
ativa dos seus utilizadores. 

Quinta do Lavrado/Freguesia da Penha de França e Freguesia 
do Beato, Mouraria/Freguesia Santa Maria Maior). 
Dar continuidade à implementação do projeto piloto de salas 
de consumo assistido descentralizadas, de pequena dimensão, 
nomeadamente nas zonas de maior concentração de 
consumidores problemáticos em contexto de rua na freguesia 
do Lumiar e na Freguesia de Campo de Ourique, em locais 
previamente designados para o efeito, tendo em vista a 
minimização dos riscos e danos. Para um bom desempenho 
dos Programas de Consumo Vigiados, os mesmo carecem de 
poder testar as substâncias usadas, o que permite dar 
informação fidedigna aos utilizadores, e ao mesmo tempo, 
permite conhecer melhor o mercados, as substâncias e 
desenvolver respostas evidence based ou seja mais e 
melhores respostas de redução de danos 
 
Esta intervenção deverá ser complementada com resposta 
robusta na área da Reinserção. 

 



 

Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa 

 

 

Página 120 de 222 

PROBLEMA (2) – CONSUMIDORES DE HEROÍNA COM FRACA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO  

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a 
Desenvolver 

Concelho 
de Lisboa 

Cerca de 1.700 
indivíduos 
consumidores de 
heroína e outras 
substâncias psicoativas, 
com dificuldades de 
adesão a programas de 
tratamento e que já se 
encontram integrados 
no PSBLE 

Consumo abusivo de substâncias 
psicoativas;  
Comportamentos de risco;  
Baixa motivação para o tratamento 
Prevalência elevada de doenças infeciosas 
associadas às práticas de consumo e 
práticas sexuais não protegidas; 
Perturbações emocionais;  
Afastamento dos serviços de saúde/sociais 
existentes; 
Défice de competências sociais e pessoais;  
Estigmatização; 
Alteração das relações interpessoais na 
família e na comunidade;  
Fraca qualificação profissional e baixa 
escolaridade; 
Desemprego de longa duração; 
Dificuldade de inserção social e 
profissional;  
Delinquência e Criminalidade;  
Tráfico de substâncias; Ausência de 
resposta na área do Envelhecimento junto 
da população que usa álcool e outras 
drogas 
Ausência de respostas onde as pessoas que 
usam álcool e drogas possam permanecer 
durante o dia, ex. espaços de convívio  
Patologia dual; Aumento da emigração de 
utilizadores de drogas de outros países  

Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência, em 
Instalações Móveis e Fixas, com término previsto para 31 de 
dezembro de 2020 – Associação de Recuperação de 
Toxicodependentes, Ares do Pinhal: 
• Programa de administração diária de Metadona; 
• Programa de Terapia Combinada; 
• Programa de Troca de Seringas; 
• Programa de Rastreio e acompanhamento de utentes 

com patologia infeciosa; 
• Implementação de estratégias de Redução de Riscos 

associados ao consumo de substâncias e à sexualidade; 
• Encaminhamento para estruturas da saúde e sociais. 
 
Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), com 
término previsto para 28 de Fevereiro de 2021 - 
Associação de Intervenção Comunitária “Crescer na Maior”: 
• Redução de riscos pessoais e sociais associados ao uso de 

drogas lícitas e ilícitas; 
• Programa de troca de seringas e outro material assético 

para consumo; 
• Distribuição de preservativos; 
• Informação sobre formas mais seguras de consumo; 
• Motivação e encaminhamento para respostas na área do 

tratamento; 
• Encaminhamento para respostas na área da saúde e 

social, de acordo com as necessidades identificadas. 

Dar continuidade às intervenções 
em curso, no âmbito do Programa 
de Substituição Opiácea de Baixo 
Limiar de Exigência.  
Melhoria do sistema de 
referenciação para os serviços de 
infeciologia e outros cuidados de 
saúde, nomeadamente para as 
consultas de pneumologia e 
estomatologia.  
Na construção de próximas 
intervenções deverá ser 
considerada a utilização da 
metodologia de trabalho de 
pares/peritos de experiência. 
Esta intervenção deverá ser 
complementada com outras 
respostas na área da Reinserção. 
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PROBLEMA (3) – POPULAÇÃO SEM ABRIGO COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS  

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a 
desenvolver 

Concelho 
de Lisboa 

Cerca de 
800 
Indivíduos 
em situação 
de sem 
abrigo com 
comportam
entos 
aditivos (na 
rua e em 
centros de 
abrigo). 
 Incluídos 
no grupo 
anterior, 
mas que, 
pelas suas 
característi
cas, 
importa 
destacar. 

Consumo abusivo de 
substâncias psicoativas;  
Comportamentos de risco;  
Baixa motivação para o 
tratamento  
Prevalência elevada de 
doenças infeciosas associadas 
às práticas de consumo e 
práticas sexuais não 
protegidas; 
Perturbações emocionais;  
Afastamento dos serviços de 
saúde/sociais existentes; 
Défice de competências 
sociais e pessoais;  
Estigmatização; 
Alteração das relações 
interpessoais na família e na 
comunidade;  
Fraca qualificação 
profissional e baixa 
escolaridade; 
Desemprego de longa 
duração; 
Dificuldade de inserção social 
e profissional;  
Delinquência e Criminalidade;  
Afastamento dos serviços de 
saúde/sociais existentes; 
Rutura familiar e social; 
Mendicidade; 

Centro de Acolhimento de Lisboa, com término a 31 de maio de 2020 – 
Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE). 
• Cuidados básicos de alimentação, higiene e alojamento; 
• Acompanhamento Psicológico e Social; 
• Atividades Ocupacionais; 
• Cuidados de Enfermagem; 
• Assistência Médica e Psiquiátrica; 
• Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 
• Acompanhamento a utentes com projeto terapêutico definido, visando a 

sua autonomização; 
• Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 

reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, 
SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, Programa Troca de Seringas, etc.). 

Centro de Abrigo de Lisboa, com término a 30 de novembro de 2020 – 
Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE) 
• Cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário e alojamento de 

pernoita; 
• Apoio Psicossocial; 
• Atividades Ocupacionais; 
• Cuidados de Enfermagem; 
• Assistência Médica e Psiquiátrica; 
• Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 
• Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 

reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, 
SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc.). 

Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), com término previsto para 
28 de Fevereiro de 2021 – Associação de Intervenção Comunitária “Crescer 
na Maior”.  
• Redução de riscos pessoais e sociais associados ao uso de drogas lícitas e 

ilícitas; 

Dar continuidade às intervenções em curso, 
no âmbito das respostas à população sem-
abrigo, designadamente em Centro de 
Acolhimento. 
Dar continuidade às intervenções em curso, 
no âmbito das respostas à população sem-
abrigo, designadamente através de PSBLE 
em contexto de Centro de Abrigo. 
Criação de estruturas de alojamento com 
respostas específicas para acolher pessoas 
com dependência de álcool, numa lógica de 
baixo limiar de exigência, e prévias a um 
programa de desabituação alcoólica.  
Aumento das respostas para 
encaminhamento de doentes com duplo 
diagnóstico, que necessitam de 
internamento de longa duração. 

Desenvolvimento de respostas ao nível da 
reinserção, designadamente na área 
ocupacional e formação/emprego ajustadas 
às características e necessidades desta 
população. 

Treino de competências pessoais e sociais. 

Na construção de próximas intervenções 
deverá ser considerada a utilização da 
metodologia de trabalho de pares/peritos 
de experiência. 

Centros de dia para pessoas que usam álcool 
e outras drogas.  
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Imigração. Ausência de 
resposta na área do 
Envelhecimento junto da 
população que usa álcool e 
outras drogas 
Ausência de respostas onde 
as pessoas que usam álcool e 
drogas possam permanecer 
durante o dia, ex. espaços de 
convívio  
Patologia dual 

• Programa de troca de seringas e outro material assético para consumo; 
• Distribuição de preservativos; 
• Informação sobre formas mais seguras de consumo; 
• Motivação e encaminhamento para respostas na área do tratamento; 
• Encaminhamento para respostas na área da saúde e social, de acordo com 

as necessidades identificadas. 

Equipas de Tratamento/Reinserção da DICAD Xabregas do CRI Lisboa Oriental 
Unidade de Alcoologia, Unidade Desabituação – Centro das Taipas. 

- Projeto “Housing First” (Associação “Crescer na Maior”) 

Apoio na aquisição/fornecimento de 
medicação. 

Esta intervenção deverá ser complementada 
com respostas na área da Reinserção. 

Criação de estruturas de alojamento com 
respostas específicas para acolher pessoas 
com dependência de álcool, numa lógica de 
baixo limiar de exigência, e prévias a um 
programa de desabituação alcoólica. 
(wethouses)  
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PROBLEMA (4) – ADOLESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS 

Território Grupos (8) Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a 
Desenvolver 

Cais do 
Sodré 

Grupo de consumidores em 
contexto de diversão (entre 
100 e 800 pessoas) de 
ambos os sexos, 
predominantemente, com 
idades entre 25 e 40 anos 

Consumo de SPA lícitas 
(álcool) e ilícitas 
(cannabis e outras);  
O padrão mais comum é 
o do policonsumo; 
Binge drinking; 
Acessibilidade a SPA 
lícitas e ilícitas;  
Envolvimento em 
atividades de risco/ 
ilícitas;  
Condução sob o efeito 
das substâncias;  
Sexo não seguro 
associado ao consumo de 
substâncias; 
Práticas sexuais não 
seguras; 
Jovens turistas 
frequentadores dos bares 
e discotecas destas zonas; 
Sexismo nos ambientes 
recreativos noturnos 

 

Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, com término a 30 de Abril 
de 2020: 
 
Trabalho educativo de rua; giro de bares e espaços públicos de lazer 
noturnos; InfoHub em eventos de média ou grande dimensão; ponto de 
contacto e informação fixo em local próximo de zonas de diversão nocturna;  
Informação sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos; 
Disponibilização de postais informativos sobre consumo de SPA, Redução de 
Riscos, Interações medicamentosas e policonsumos, Sexualidade, Consumo 
problemático de canábis, e Redução de Riscos para HSH; 
Informação sobre como atuar em situação de crise com consumidores de 
SPA, em contextos de diversão;  
Disponibilização de tampões auditivos e Kit Sniff; 
Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em situações 
individuais de consumo problemático; 
Prevenção da condução sob o efeito das substâncias, testes de alcoolémia; 
Medidas de redução do risco de infecção por transmissão sexual (ITS) 
associado ao consumo de SPA; disponibilização de preservativos 
masculinos/ femininos e lubrificantes; 
Drug checking;  
Campanhas temáticas para públicos estratégicos; 
Tertúlias e debates; 
Formação de pares; 
Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, através de 
ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, instagram, aplicações para os 
móveis e número para contacto via telefone, mensagem ou whatsapp); 
Sensibilização e formação de trabalhadores de bares/discotecas sobre 
temas de Saúde e Segurança, Redução de Riscos e Intervenção em situações 
de crise. 

Dar continuidade às intervenções 
em curso, que, para além da 
actividade já desenvolvida, possa 
contar com um espaço fixo 
polivalente e que alargue o seu 
território de intervenção a zonas 
recreativas emergentes (Cais da 
Matinha, Alcântara e Arco do Cego), 
bem como a grandes eventos 
festivos e festas académicas em 
toda a cidade de Lisboa. 
Implementação do serviço de “Drug 
Checking”. 
Desenvolvimento e reforço de 
estratégias de redução de riscos, 
através das novas tecnologias 
(aplicações móveis para acesso à 
informação e controle do risco); 
utilização das redes sociais como 
canais de difusão da informação; 
Desenvolvimento de projetos de 
investigação, em articulação com as 
universidades, no âmbito das 
práticas de consumo em contexto 
recreativo, das novas substâncias 
psicoativas, tendo em vista uma 
adequação das práticas da 
intervenção às novas tendências; 

Bairro Alto 

Consumidores em contexto 
de diversão (grupos de 
diferentes dimensões e 
composição variada ao 
longo da noite, entre 100 e 
9000) de ambos os sexos, 
predominantemente com  
idades entre 18-50 anos. 

Largo de 
Santos 

Grupo de consumidores em 
contexto de diversão (entre 
300 a 800 pessoas) de 
ambos os sexos, 
predominantemente, com 
idades entre 15 e 25 anos 
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PROBLEMA (4) – ADOLESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS (continuação) 

Território Grupos (8) Problemáticas Intervenções existentes no território Intervenções a 
desenvolver 

Miradouro 
Stª Catarina 
(Largo do 
Adamastor) 

Grupo de Consumidores em 
contexto de diversão (Miradouro 
de Santa Catarina) entre 100 a 300, 
de ambos os sexos com idades 
entre 13-50 anos 

Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (cannabis e 
outras substâncias, psicadélicas e estimulantes);  
Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas;  
Pequeno tráfico; 
Sexo não seguro associado ao consumo de 
substâncias;   
Situações de cronicidade e de consumos 
problemáticos. 

Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, com término a 
30 de Abril de 2020: 
 
Trabalho educativo de rua; giro de bares e espaços públicos de 
lazer noturnos; InfoHub em eventos de média ou grande 
dimensão; ponto de contacto e informação fixo em local próximo 
de zonas de diversão nocturna;  
Informação sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos; 
Disponibilização de postais informativos sobre consumo de SPA, 
Redução de Riscos, Interações medicamentosas e policonsumos, 
Sexualidade, Consumo problemático de canábis, e Redução de 
Riscos para HSH; 
Informação sobre como atuar em situação de crise com 
consumidores de SPA, em contextos de diversão;  
Disponibilização de tampões auditivos e Kit Sniff; 
Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em 
situações individuais de consumo problemático; 
Prevenção da condução sob o efeito das substâncias, testes de 
alcoolémia; 
Medidas de redução do risco de infecção por transmissão sexual 
(ITS) associado ao consumo de SPA; disponibilização de 
preservativos masculinos/ femininos e lubrificantes; 
Drug checking;  
Campanhas temáticas para públicos estratégicos; 
Tertúlias e debates;  
Formação de pares; 
Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, 
através de ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, instagram, 
aplicações para os móveis e número para contacto via telefone, 
mensagem ou whatsapp); 
Sensibilização e formação de trabalhadores de bares/discotecas 
sobre temas de Saúde e Segurança, Redução de Riscos e 
Intervenção em situações de crise. 

Dar continuidade às intervenções 
em curso, que, para além da 
actividade já desenvolvida, possa 
contar com um espaço fixo 
polivalente e que alargue o seu 
território de intervenção a zonas 
recreativas emergentes (Cais da 
Matinha, Alcântara e Arco do 
Cego), bem como a grandes 
eventos festivos e festas 
académicas em toda a cidade de 
Lisboa. 
Implementação do serviço de 
“Drug Checking”. 
Desenvolvimento e reforço de 
estratégias de redução de riscos, 
através das novas tecnologias 
(aplicações móveis para acesso à 
informação e controle do risco); 
utilização das redes sociais como 
canais de difusão da informação; 
Desenvolvimento de projetos de 
investigação, em articulação com 
as universidades, no âmbito das 
práticas de consumo em contexto 
recreativo, das novas substâncias 
psicoativas, tendo em vista uma 
adequação das práticas da 
intervenção às novas tendências; 

Arco do 
Cego 

 Grupo de jovens estudantes do 
ensino secundário e universitário, 
entre 100 a 300 pessoas, que se 
juntam diariamente, a partir da 
tarde, nas proximidades e jardim 
do Arco do Cego, com idades entre 
15 e 25 anos 

Acesso fácil / baixo preço ao consumo de cerveja; 
Consumo abusivo de cerveja; 
Acesso fácil à cannabis; 
Uso/abuso de cannabis; 
Condução sob o efeito das substâncias. 

Cais da 
Matinha 

Grupo de consumidores em 
contexto de diversão em eventos 
pontuais (entre 500 a 3 000 
pessoas) de ambos os sexos, 
predominantemente, com idades 
entre 18 e 40 anos 

Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (cannabis, 
estimulantes, e outras);  
Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas;  
Binge drinking 
Condução sob o efeito das substâncias;  
Sexo não seguro associado ao consumo de 
substâncias;   

Alcântara 

Grupo de consumidores (entre 300 
a 800 pessoas) em contexto de 
diversão que frequentam clubes e 
bares, predominantemente, com 
idades entre 20 e 45 anos 

Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas 
(estimulantes e outras);  
Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas;  
Binge drinking;, 
Condução sob o efeito das substâncias;  
Sexo não seguro associado ao consumo de 
substâncias. 
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PROBLEMA (5) – JOVENS ADULTOS QUE FREQUENTAM FESTAS/ EVENTOS ACADÉMICOS, COM CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a 

Desenvolver 

Concelho de Lisboa, 
onde ocorrem 
festas/eventos 
académicos 
 

Jovens adultos com 
consumo de álcool e 
outras SPA e com outros 
comportamentos de risco 
(condução sob o efeito de 
álcool, comportamentos 
sexuais de risco) que 
frequentam as festas/ 
eventos académicos 

Consumo recreativo de álcool e outras 
SPA  e outros comportamentos de risco   
(condução sob o efeito de álcool, 
comportamentos sexuais de risco) 

Uso regular/abuso de álcool 

Consumo regular de cannabis e outras 
SPA 

Intervenção nas festas académicas (concretamente na 
Semana Académica de Lisboa, desenvolvidas pela DICAD 
e que envolvem formação e metodologia de educação de 
pares com estudantes universitários 
 
Intervenção do Projeto CHEK!N, na área da redução de 
riscos nos contextos recreativos da Cidade de Lisboa  

Reforçar/ alargar a intervenção na área da redução de 
riscos nos contextos recreativos (festas académicas, 
Jardim do Arco Cego) 

 
PROBLEMA (6) – Jovens Adultos com questões ligadas ao Gaming 
Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes  Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Cidade de 
Lisboa  

Utilizadores 
de espaços 
recreativos 
na área do 
Gaming 
(feiras 
dedicadas 
ao tema e 
festivais 
com espaços 
dedicados 
ao Gaming)  

Desregulação de tempo de 
ecran; 
Perca de vínculos socio 
laborais consequência do 
gaming 
Fraca informação ao nível da 
gestão de prazeres e riscos 
Problemas familiares e 
escolares consequência do 
uso abusivo ou não da 
tecnologia  
 

Ausência de respostas 
especializadas na área da 
prevenção e da redução de danos 
para a área do Gaming do SNS 

Necessidade de desenvolver uma intervenção de proximidade, que que tenha por base uma intervenção de 
RRMD, e que integre, em paralelo, as áreas da Reinserção e da Prevenção Indicada, junto destes grupos de 
jovens, capaz de ir ao encontro das suas necessidades e perfis comportamentais.  
Esta intervenção deverá preconizar na área de RRMD o seguinte: 
• Trabalho em contexto de festival/feira de gaming como estratégia de proximidade que procura conhecer 

a população no seu local de pertença, bem o padrão de uso da tecnologia, os jogos e o perfil do jogador. 
Posteriormente desenhar uma resposta de proximidade que permita uma abordagem pragmática e 
humanista, que envolva o jogador e a comunidade onde está integrado; 

• Informação sobre os riscos associados ao Gaming de forma presencial e/ou online, envolvendo 
distribuição de material informativo, que possibilita a troca de informação sobre formas de consumo 
menos danosas; 

• Mobilização comunitária online e de jogadores profissionais, permitindo trabalhar a capacitação do do 
jogador como par daquela comunidade; 

• Promover fóruns de discussão e participação promovendo novos canais de informação em saúde bem 
como de gestão dos prazeres e riscos; 

• Formação de pares, é uma estratégia reconhecida como essencial às dinâmicas comunitárias, neste caso 
com jogadores ou influencers da comunidade dos gamers, promovendo a participação e capacitação 
desses mesmo jogadores para chegar aos seus pares e promovendo praticas de jogo mais seguras, mas 
também informação/formação sobre práticas de cidadania ativa; 

• Desenvolvimento de trabalho com a indústria e promotores de eventos na área do Gaming. 
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3.3 CONCLUSÕES 

Nesta área foram identificados 6 Problemas e 6 Grupos Alvo. Tendo em conta os contextos de intervenção e 

os grupos identificados, recomenda-se o desenvolvimento de intervenções em Contexto de Outreach com 

utilizadores de drogas clássicas (Problemas 1, 2 e 3), Contexto Recreativo (Problema 4) e Contexto 

Universitário (Problema 5). 

Considera-se essencial garantir uma intervenção que responda aos Problemas 1 a 3, visto tratar-se de uma 

população com consumos de substâncias licitas e ilícitas fortemente marcada por um afastamento dos 

serviços sociais e de saúde e fortes carências em respostas de proximidade: 

• PROBLEMA/ GRUPO (1) – consumidores de rua com comportamentos de risco (cerca de 1800) 

• PROBLEMA/ GRUPO (2) – Consumidores de heroína com fraca adesão aos programas de tratamento 
(cerca de 1700) 

• PROBLEMA/ GRUPO (3) – indivíduos em situação de sem abrigo com comportamentos aditivos 
(cerca de 800) 

Por outro lado, é igualmente essencial garantir a abordagem com respostas de proximidade aos contextos 

recreativos (Problema 4), de forma a chegar à população em geral que frequenta espaços de diversão e que 

associa consumos de diversas substâncias e outros comportamentos de risco inerentes a esse mesmo 

consumo. Este é também o espaço, por excelência, para uma intervenção de redução de riscos no álcool: 

• PROBLEMA/ GRUPO (4) – Adolescentes, jovens e adultos com consumo de substâncias psicoactivas 
em contextos recreativos 

De seguida, considera-se importante intencionalizar a intervenção de redução de riscos no contexto 

académico com o trabalho de pares e alargar a sua intervenção a outros contextos recreativos universitários: 

• PROBLEMA/ GRUPO (5) – Jovens adultos que frequentam festas/ eventos académicos, com 

consumo de álcool e outras substâncias psicoativas 

• PROBLEMA/ GRUPO (6) – Jovens adultos utilizadores de espaços recreativos na área do Gaming 

(feiras dedicadas ao tema e festivais com espaços dedicados ao Gaming). Tendo em conta que se 

trata de intervenções pontuais e eventos na área do Gaming não é possível quantificar o número de 

pessoas. Ainda assim, consideramos essencial evidenciar a necessidade de promover a literacia em 

saúde no contexto dos eventos de Gaming na cidade de Lisboa 
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Tendo em conta as problemáticas e grupos identificados, e após análise destas e das respostas existentes, 

considera-se que a intervenção ao nível da RRMD deverá passar pela continuidade das respostas de 

proximidade e pela promoção de novas intervenções, designadamente, as seguintes:  

• Um Centro de Acolhimento para toda a cidade 

• Uma resposta em PSBLE para toda a cidade 

• Uma resposta em Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência (PSBLE) dentro do Centro 
de Abrigo do Beato 

• Duas Equipas de Rua que, em conjunto, permitam cobrir toda a cidade 

• Uma intervenção em Contextos Recreativos para toda a cidade 

• Continuidade da implementação do projeto piloto de Salas de Consumo Assistido, para toda a cidade 

Consideramos, ainda, essencial garantir o apoio aos seguintes projetos:  

• Garantir apoio à equipa de Redução de Danos do Projeto In Mouraria 

• Garantir que o programa de teste das substâncias, agora garantido pelo Kosmicare, é alargado por 

forma a poder garantir uma articulação com a rede de pilotos das Salas de Consumo Vigiado 

 

Ainda no âmbito deste contexto comunitário, referimos a identificação – nesta atualização diagnóstica como 

já no anterior diagnóstico 2015 –, da existência de pelo menos cerca de 350 a 450 adolescentes e/ou jovens, 

com idades entre os 16 e os 25 anos: são consumidores de álcool/cannabis e outras substâncias psicoactivas, 

com outros comportamentos desviantes, residentes em vários bairros sociais e/ou outras zonas de 

diferentes freguesias da cidade de Lisboa, que abandonaram a escola, sem projetos de formação ou 

emprego, inseridos em culturas marginais e que não são abrangidos pelas respostas existentes; deverão ser 

priorizadas as zonas com maior número de jovens identificados. Estes grupos, descritos em maior 

profundidade no capítulo seguinte da Prevenção, beneficiariam de uma intervenção integrada entre RRMD e 

Prevenção Indicada. Com efeito, consideramos que a redução de danos não se restringe aos demais grupos 

identificados neste capítulo do Relatório relativa à RRMD, podendo ser uma mais-valia na intervenção 

comunitária com populações mais jovens. Está amplamente identificado que a rua carece de uma 

intervenção pragmática, uma vez que acaba por ser o espaço que medeia a escola e a família. Trata-se de 

uma intervenção que pode acompanhar projectos de prevenção. 
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4. PREVENÇÃO 

Os modelos mais atuais enfatizam assim a necessidade de basear os programas de prevenção na 
compreensão dos fatores de risco e fatores de proteção, nomeadamente a forma como eles operam em 
diferentes indivíduos nos vários estádios do ciclo de vida, os efeitos diferenciais em relação ao estádio do 
uso da droga e a extensão na qual podem ser modificados através de estratégias de intervenção específicas 
(Pandina, 2002). 

A investigação no âmbito dos fatores de risco e proteção associados ao consumo de drogas e outros 
comportamentos de risco na adolescência veio assim fundamentar as linhas orientadoras das atuais políticas 
e práticas preventivas, advogando da necessidade de uma abordagem integrada destes comportamentos.  

Os programas de prevenção devem também ser definidos de acordo com o nível de intervenção pretendida, 
nomeadamente a prevenção universal (dirigida a todos os indivíduos, independentemente do seu grau de 
exposição ao risco), a prevenção seletiva (dirigida aos indivíduos expostos a determinados fatores de risco) e 
a prevenção indicada (dirigida aos indivíduos que já se encontram envolvidos num determinado 
comportamento de risco). Este último nível cruza-se necessariamente com as abordagens na área da 
redução de riscos, particularmente aquelas direcionadas para a população jovem. 

Paralelamente a esta conceptualização, no âmbito da intervenção preventiva tem vindo a ser desenvolvida 
uma outra abordagem, denominada Prevenção Ambiental, dirigida às normas sociais, ou seja, à definição de 
estratégias globais que intervêm ao nível da sociedade e dos sistemas sociais. Estas estratégias visam a 
alteração dos ambientes culturais, sociais, físicos e económicos que influenciam as escolhas individuais do 
uso de SPA e outros comportamentos aditivos.  

Neste âmbito, inserem-se, por exemplo, medidas legislativas nacionais relativas ao uso de SPA lícitas e ilícitas 
que se traduzem, entre outros, na definição de idades mínimas para a venda de SPA lícitas, a taxação fiscal 
dos produtos, a exposição a mensagens publicitárias, ou ainda, medidas normativas, criadas em contextos 
específicos, como o meio escolar, que regulamentam o uso de álcool e de tabaco e outros CAD para todos os 
seus elementos e definem procedimentos a utilizar para a sinalização e intervenção nesses contextos 
(EMCDDA, 2011). 

O desenho e planeamento de um projeto de intervenção preventiva no âmbito dos comportamentos 
aditivos e dependências, para além do já exposto, deve considerar um conjunto de princípios orientadores 
entre os quais se destaca:  

• Integrar e adaptar programas baseados em evidência que respondam às necessidades através de 
planeamento estratégico, avaliação e melhoria contínua;  

• Recorrer a intervenções multicomponentes, ou seja, integrar diferentes dimensões que permitem 
operacionalizar uma abordagem mais compreensiva, entre elas: Informação/Conhecimento, 
Competências Sócio Emocionais, Competências Parentais/Familiares, Competências para a gestão do 
risco de CAD; Vinculação Escolar; Reguladora (educação normativa/legal e de enquadramento e 
operacionalização de regulamentos e da lei vigente face aos CAD); 
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• Ser de longo prazo, adequado às fases do desenvolvimento, para idades específicas, culturalmente 
apropriado aos grupos-alvo e adaptado às suas características (idade, género, etnicidade, 
comunidade);  

• Garantir uma intensidade regular, aumentando a sua frequência ao longo do tempo de 
implementação do projeto. 

Tendo em conta os princípios acima enunciados, e de acordo com um Modelo de Risco-Proteção, o presente 
capítulo tem por objetivo geral realizar uma atualização do diagnóstico do problema de consumo de 
substâncias psicoativas no território “Concelho de Lisboa”, no sentido de orientar o desenho das 
intervenções do PRI neste domínio. 

Na atualização diagnóstica relativa a esta área de intervenção integrámos todo o trabalho realizado no 
âmbito da Rede Social nos últimos 3 anos, ao nível do Grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos em 
articulação com o Grupo de Trabalho da Crianças e Jovens, o qual permitiu consolidar a avaliação de 
necessidades e a definição de propostas de intervenção para a Cidade de Lisboa enquadradas no documento 
estratégico “Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: Uma Estratégia para a Cidade de 
Lisboa”, o qual integra o documento “Estratégia Integrada de Intervenção com Crianças e Jovens para a 
Cidade de Lisboa”. 

Assim, neste capítulo propomos: apresentar as respostas preventivas da DICAD; identificar as diferentes 
problemáticas associadas ao impacto dos diferentes fatores de risco de ordem individual, familiar e social de 
acordo com os contextos analisados (contexto comunitário, contexto escolar, contexto universitário, 
contexto recreativo e adição sem substância); descrever as respostas que na cidade contribuem para 
minimizar as problemáticas identificadas e, por último, traçar as propostas de intervenção de acordo com 
principais contextos. 

 Estas propostas de intervenção encontram-se alinhadas com os resultados do trabalho realizado no âmbito 
da construção da Estratégia Integrada de Intervenção com Crianças e Jovens para a Cidade de Lisboa. De 
salientar que esta estratégia já foi apresentada na Comissão Tripartida da Rede Social (em 2019), e  que se 
encontra em curso um trabalho de operacionalização da mesma num Plano de Acão que terá um horizonte 
de  10 anos. Para a viabilização desta estratégia e do Plano de Ação que dela deriva, pretende-se a 
celebração de um protocolo de parceria que envolva os diferentes organismos com responsabilidades nesta 
matéria, nomeadamente a área da prevenção dos comportamentos aditivos (CML, ARSLVT/DICAD/Saúde 
Escolar, ME, ACM – Prog. Escolhas, MAI – CLS, ISS – CLDS, SCML, PSP – Escola Segura, CNPDPCJ). 

4.1 CONTEXTO COMUNITÁRIO: NECESSIDADES E RESPOSTAS 

4.1.1 NECESSIDADES 

Quando analisamos o peso dos diferentes fatores de risco na sua relação com a dinâmica de um território 
como a cidade de Lisboa, ressaltam desde logo a existência de contextos de grande vulnerabilidade, 
associados ao desfavorecimento económico. Estes territórios na cidade de Lisboa, como noutras áreas 
metropolitanas, conjugam-se com as zonas mais pobres da cidade, nomeadamente os bairros sociais e 
algumas zonas históricas tradicionalmente mais populares e habitadas por uma população com baixos níveis 
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económicos, onde predominam fatores como o insucesso e abandono escolar, o desemprego, a 
desestruturação familiar, a exclusão social, a criminalidade. 

Na primeira parte deste relatório, salientámos a menor descida da taxa de desemprego para Lisboa 
comparativamente à média nacional e da área metropolitana, no período pós crise, onde se verificou uma 
recuperação da situação económica do país. Esta tendência poderá estar relacionada com a maior 
concentração de bolsas de exclusão social e condições de vulnerabilidade associadas aos territórios acima 
descritos. Retratámos igualmente diferentes indicadores socioeconómicos relativos a estes bairros, a saber: 
maior proporção de famílias numerosas (15% contra as 5% verificadas para o Concelho de Lisboa), maior 
peso das famílias polinucleares (14,2% contra 2,0% para o Concelho de Lisboa) e das famílias monoparentais; 
baixos níveis de qualificação (apenas cerca de 11% da população dos bairros municipais, tem níveis de 
escolaridade iguais ou superiores ao nível secundário); elevada taxa de desemprego (apenas 37,2% da 
população potencialmente ativa se encontra a trabalhar, quer seja trabalho certo, quer seja trabalho 
incerto); elevada dependência de subsídios (os rendimentos provenientes do trabalho assumem uma 
expressão minoritária - 24,5% - face aos rendimentos provenientes da situação a cargo da família - 37,5% - e 
à dependência dos apoios e transferências sociais - 37,4%); baixos níveis de rendimento (o rendimento 
médio do agregado familiar situa-se nos 638 Euros). Esta realidade coloca os bairros municipais com uma 
taxa de pobreza de 69,4%. Os riscos de pobreza atingem principalmente os mais jovens, abrangendo 89,1% 
dos que se encontram neste escalão etário.  

Todos os indicadores acima referidos constituem, como é do conhecimento científico, fatores de risco para o 
uso e abuso de substâncias psicoativas, sendo estes territórios locais de maior prevalência de consumo de 
SPA, dado este que se reflete também no número de indivíduos provenientes destes bairros, atualmente em 
tratamento nas estruturas de saúde (Equipas de tratamento e Gabinetes de Apoio Fixo – Unidades Móveis) e 
na informação proveniente das entidades que prestam acompanhamento social a esta população (SCML, 
Juntas de Freguesia, Gebalis, CPCJ, e outras entidades). 

Analisando os contributos da avaliação de necessidades que tem sido realizada ao longo deste últimos três 
anos, no âmbito do trabalho da Rede Social, com os diferentes entidades chave que operam nestes 
territórios (Gabinetes da Gebalis, Comissões Restritas da CPCJ, UDIP, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, 
ONG) podemos confirmar algumas problemáticas transversais aos mesmos, que constituem, como já foi 
referido, fatores de risco para o consumo de substâncias psicoativas nas crianças e jovens, comprometendo 
igualmente diferentes esferas do seu desenvolvimento pessoal e social. Entre estas problemáticas destacam-
se:  

• Os níveis elevados de desemprego e o desemprego de longa duração; 

• A precaridade económica/ pobreza; 

• Os baixos níveis de escolaridade dos pais; 

• As questões ligadas às famílias, sendo as problemáticas mais salientes a violência, os comportamentos 
aditivos, competências parentais deficitárias, as perturbações de saúde mental, o envolvimento no 
tráfico de drogas e outras atividades criminais; 

• As baixas expetativas dos pais face à escola e o fraco envolvimento no percurso escolar dos filhos, 
diminuindo este investimento à medida que as crianças crescem; 
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• A exposição a comportamentos de consumo, tráfico e outras atividades criminais no contexto de rua e 
no seio da família; 

• O insucesso e abandono escolar; 

• As baixas competências pessoais, sociais e académicas dos jovens, incompatíveis com uma trajetória de 
inserção socioprofissional normativa.  

• O desenvolvimento de mecanismos de adaptação às normas e regras dos contextos sociais e culturais 
que caracterizam estes territórios, marcados por uma economia paralela e de sobrevivência ligada ao 
tráfico de drogas, à pequena criminalidade, à dependência de subsídios. 

De acordo com a perceção dos diferentes parceiros do território, em muitos destes bairros estas 
problemáticas acentuaram-se durante a crise económica, com o desinvestimento nas políticas de 
intervenção social, com reflexos diretos na redução das respostas existentes nestes territórios. Diferentes 
projetos apoiados por programas nacionais e comunitários, que contemplavam ações preventivas dirigidas 
às famílias, crianças e jovens, terminaram durante esse período, deixando a descoberto um conjunto de 
necessidades nesta área. Atualmente constata-se uma recuperação destes investimentos, mas as respostas 
estão aquém das necessidades. 

O reflexo visível destas problemáticas no que respeita aos comportamentos aditivos traduz-se na existência 
de diferentes grupos, principalmente de adolescentes/jovens, identificados pelos parceiros, que consomem 
substâncias psicoativas, com particular incidência para o consumo de cannabis e álcool, mas também de 
outras substâncias. Estes grupos que se juntam em ruas específicas, arcadas, becos ou à porta dos cafés e 
escolas, com consumos de cannabis, álcool e outras substâncias, são residentes nos bairros/zonas do Vale de 
Alcântara (Bairro do Loureiro, Cabrinha, Centro Sul, Bairro da Serafina, Bairro da Liberdade), na zona 
ocidental (Bairros do Calhandriz de Benfica e Bairro da Horta Nova), na Alta de Lisboa (Bairro da Cruz 
Vermelha,) na Freguesia de Santa Clara (Ameixoeira, Galinheiras) no, Vale de Chelas (Bairro dos Passarinhos, 
Bairro do Armador, Flamenga, Bairro do Condado), na zona das Olaias (Quinta do Lavrado e Bairro do 
Portugal Novo), nos Olivais e Parque das Nações (Quinta dos Machados, Olivais Velho). A questão do tráfico 
de substâncias psicoativas ilícitas foi identificada como também envolvendo crianças e jovens, em particular 
no que se refere ao transporte de drogas nas suas mochilas, ou que facilmente aderem à possibilidade de 
serem vigias do tráfico a troco de uma remuneração bastante convidativa nos bairros/zonas atrás descritas. 

A par destas problemáticas, que se refletem no espaço rua destes bairros, as escolas que servem estas 
populações constituem igualmente contextos de grande vulnerabilidade, pela prevalência elevada de 
insucesso escolar, abandono e comportamentos disruptivos (violência, delinquência, consumos, entre 
outros). Estas escolas estão integradas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (escolas TEIP), 
dispondo assim de alguns recursos adicionais, mas confrontam-se cada vez mais com dificuldades de fazer 
face aos problemas emergentes.  

 De referir, igualmente, que para além dos bairros sociais, algumas zonas populares da cidade constituem 
igualmente territórios mais vulneráveis, com maior prevalência de fatores de risco, nomeadamente 
associados à precariedade económica, desemprego de longa duração e disfuncionalidade familiar. Neste 
diagnóstico foram assinaladas pelas diferentes entidades parceiras a existência de Grupos de Jovens com 
consumo de SPA e outros comportamentos de risco, associados ao insucesso repetido e ausência de projetos 
de vida, na Freguesia da Misericórdia (São Paulo, Bairro Alto, Mercês), na Freguesia Santa Maria Maior 
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(Mouraria), em Alfama, na Freguesia de Arroios (Intendente), na Freguesia da Penha de França, na Rua 
Possidónio Silva da Freguesia de Campo de Ourique, na freguesia da Ajuda e de Belém. 

Por último, de salientar a informação decorrente da atividade das CPCJ, que aponta para a importância de 
uma articulação estreita com esta entidade, tendo em conta o n.º de casos sinalizados que têm associados 
CAD, como referido num ponto anterior. Assim, no âmbito dos encaminhamentos pelas CPCJ da cidade de 
Lisboa para as equipas de prevenção indicada da DICAD, pode referir-se que os jovens encaminhados com 
consumo de SPA para a consulta da Corda Bamba e do CRI Lisboa Oriental, apresentam na maioria das vezes 
um perfil multiproblemático, constatando-se a existência de diferentes dificuldades do foro sócio emocional, 
bem como de perturbações psiquiátricas.   

Ainda no que respeita às medidas de promoção e proteção, bem como as decorrentes dos processos 
transitados para tribunal de menores e famílias, e as medidas tutelares educativas, de referir a questão das 
crianças e jovens institucionalizados, seja em Centros de Acolhimento da Cidade de Lisboa, seja nos Centros 
Educativos tutelados pelo Ministério da Justiça, que carecem igualmente, na ótica da intervenção 
seletiva/indicada, de uma intervenção preventiva multicomponente e de continuidade. 

4.1.2 RESPOSTAS  

No que concerne às respostas existentes para fazer face às problemáticas identificadas nestes territórios, ao 
longo deste trabalho de diagnóstico constatámos a presença de dinâmicas distintas que refletem quer a 
maior ou menor disponibilidade de recursos, quer diferentes sinergias no que respeita à articulação e 
potenciação dos recursos existentes.   

 De uma forma global podemos destacar as seguintes intervenções:   

• Projetos ao abrigo do Programa “Escolhas” No concelho de Lisboa no âmbito da 7ª Geração 2019/2020, 
encontram-se em vigor 12 projetos. 

• Intervenção de algumas ONG que promovem atividades socioeducativas com crianças, jovens e famílias;  

• Acompanhamento psicossocial às famílias, crianças e jovens, desenvolvido pelas equipas da SCML;  

•  Intervenção desenvolvida pelo IAC, com a linha SOS Criança (inclui gabinete de apoio psicológico 
gratuito), as equipas de rua, equipas de apoio à comunidade no Bairro Bensaúde e do Condado 
(atividade sócio educativas, apoio ao estudo e de promoção de competências pessoais e sociais, 
acompanhamento psicossocial a crianças, jovens e famílias). Vai iniciar em 2020, o projeto “Educar e 
formar para inserir” que irá dar respostas a jovens com medidas tutelares educativas, protocolado com a 
DGRSP. 

• Projetos de desenvolvimento comunitário apoiados pela SCML (Centro Comunitário dos Lóios e Centro 
de Promoção Social da PRODAC na Freguesia de Marvila, Projeto de Desenvolvimento Comunitário da 
Ameixoeira) já descritos no Capitulo da contextualização e que promovem  

• Projetos ao abrigo dos Contratos Locais de Segurança /MAI. Estes contratos na Cidade de Lisboa 
funcionaram entre 2017 e 2019 no Bairro do Casal dos Machados /Freguesia do Parque das Nações e no 
Bairro do Rego, ambos contemplavam um eixo de intervenção dirigido à prevenção da delinquência 
juvenil, intervindo ao nível dos fatores de risco ao nível familiar, escolar e comunitário  
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• Intervenção social das Juntas de Freguesia que contemplam ações na área da empregabilidade, da 
formação, do desenvolvimento de competências pessoais e sociais e ações de carácter socioeducativo 
com famílias, crianças e jovens, já descritos no capítulo da contextualização  

• Projetos de desenvolvimento comunitário ao abrigo do Programa BIP ZIP, promovidos pela CML, que 
contemplam também algumas ações de caráter socioeducativo e promoção da saúde dirigidas às 
crianças, jovens e suas famílias. 

• Projetos ao abrigo do Contrato Local de Desenvolvimento Social apoiados pelo Instituto de Segurança 
Social e que terão como entidade Promotora para 2019/2022 a Fundação Aga Kan. 

De seguida, apresenta-se uma síntese dos projetos ao abrigo do Programa Escolhas, Programa Bip Zip, 
dirigido a crianças, jovens e suas famílias dado o seu contributo mais direcionado para a prevenção dos 
comportamentos de risco e exclusão social,  da promoção da saúde,  sucesso educativo, desenvolvimento da 
coesão e suporte social e do Contrato Local de Desenvolvimento Social que irá  ser implementados nos 
próximos três anos e cujo Plano de Ação.  

4.1.2.1 Programa Escolhas 

Como já foi referido anteriormente o Programa contempla três medidas, nomeadamente: 

Medida I) Visa contribuir para o sucesso escolar, para a redução do absentismo e abandono e para a 
formação e qualificação profissional 

Medida II) visa contribuir para a promoção do emprego e empregabilidade, favorecendo a transição para o 
mercado de trabalho, bem como o apoio a iniciativas no âmbito do empreendedorismo. 

Medida III) Visa desenvolver iniciativas comunitárias no âmbito lúdico e pedagógico, permitindo uma maior 
consciencialização sobre direitos cívicos e comunitários  

No concelho de Lisboa no âmbito da 7ª Geração 2019/2020, encontram-se em vigor os seguintes projetos: 

 Lx – 006 Bola P´ra Frente 3G – E6G – Freguesia(s) Carnide - Localidade(s) Bairro Padre Cruz - 
Promotor: Associação Nacional de Futebol de Rua - Medidas I – II 

o Parceiros Associação Nacional de Futebol de Rua(G); Junta de Freguesia de Carnide; Gebalis, 
Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E.M.; Agrupamento de 
Escolas do Bairro Padre Cruz; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Norte; 
Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz; Associação Azimute Radical. 

 Lx – 022 ReTrocas – E7G – Freguesia(s) Benfica - Localidade(s) Bairro do Calhariz de Benfica, Bairro 
da Boavista e Bairro Bom Pastor - Promotor: Jovens Seguros – Associação para o Desenvolvimento 
Ocupacional – Medidas I-II 

o Parceiros Jovens Seguros – Associação para o Desenvolvimento Ocupacional (G); Junta de 
Freguesia de Benfica; Associação Juvenil Ponto Benfica; Agrupamento de Escolas Quinta de 
Marrocos; Agrupamento de Escolas de Benfica; Associação Recreativa de Moradores e 
Amigos do Bairro da Boavista; Associação de Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica; 
RUTE – Associação de Solidariedade Social; IPDJ – Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 
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 E7G Jovens Seguros – associação para o Desenvolvimento Ocupacional - Freguesia(s) Santa Maria 
Maior - Localidade(s) Mouraria e Alfama - Promotor:  Jovens Seguros – Associação para o 
Desenvolvimento Ocupacional - Medidas I-II-III 

o Parceiros Jovens Seguros – Associação para o Desenvolvimento Ocupacional (G); 
Solidariedade Imigrante – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes; 
Agrupamento de Escolas Gil Vicente; CPCJ; Junta de; Junta de Freguesia de Santa Maria 
Maior; Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora; Mundo Catita, LDA. 

 Lx – 032 Fazer a Ponte – E7G - Freguesia(s) Alcântara / Estrela / Campo de Ourique - Localidade(s) 
Vale de Alcântara – Bairros do Cabrinha do Loureiro e Ceuta Sul - Promotor: Projecto Alkantara – 
Associação de Luta Contra a Exclusão Social - Medidas I-II-III 

o Parceiros Projecto Alkantara – Associação de Luta Contra a Exclusão Social (G), Junta de 
Freguesia de Alcântara; Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Gebalis, EEM, 
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia; Médicos do Mundo; Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens Lisboa Ocidental, ARSLVT/DICAD 

 Lx – 013 Dá-te a Marvila – E6G - Freguesia(s) Marvila - Localidade(s) Bairro do Condado e Bairro dos 
Alfinetes - Promotor:  Associação Cultural e Juvenil Batatoo Yetu Portugal - Medidas I-III 

o Associação Jorge Pina, Câmara Municipal de Lisboa; Junta de Freguesia de Marvila; 
Agrupamento Escolas Luís António Verney; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Lisboa Oriental; Instituto de Apoio à Criança – IAC; Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa. 

 LX – 042 Semear o Futuro r – E7G - Freguesia(s) Campolide - Promotor/gestor Junta de Freguesia de 
Campolide / Associação Viver Campolide - Medidas I-III 

o Parceiros Junta de Freguesia do Beato; Clube Intercultural Europeu(G); CPCJ – Lisboa 
Oriental, Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias; Médicos do Mundo; Fundação Aga 
Kan – Programa KCIDADE; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa- Programa KCIDADE; 
Gebalis, EEM; Viver Melhor no Beato, Associação de Moradores, IPDJ, I.P. – Instituto 
Português do Desporto e Juventude. 

 LX – 027 Mais Skillz – E7G Associação Mais Cidadania - Freguesia(s) Misericórdia - Promotor: 
Associação Mais Cidadania - Medidas I-II-III 

o Parceiros Associação Mais Cidadania (G); Junta de Freguesia de Arroios; Junta de Freguesia 
da Misericórdia; CTL – Cultural Trend Lisboa; Lisboa Clube Rio de Janeiro, CPCJ Lisboa 
Centro; Agrupamento de Escolas Baixa Chiado; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 
Associação Recomeçar – Associação para o desenvolvimento de Ações de Reinserção 
profissional e social. 

 LX – 018 Entr´Iguais – E7G - Freguesia Parque das nações – Localidade(s) Bairro do Casal dos 
Machados e Quinta das Laranjeiras - Promotor: Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem - 
Medidas I – II - III 

 LX – 028 Rotas do Bairro – E7G – Freguesia(s) Avenidas Novas - Localidade(s) Bairro de Santos/Rego 
-Promotor: Junta de Freguesia das Avenidas Novas - Medidas I – III 
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o Parceiros Junta de Freguesia das Avenidas Novas; ANADIC – Associação Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento, Investigação e Comunidade (G); Agrupamento de Escolas Marquesa de 
Alorna; Grupo Excursionista “Os Económicos”; Rotary Club de Lisboa Oeste; Fábrica da Igreja 
Paroquial Nossa Senhora do Rosário de Fátima, CPCJ Lisboa Centro; PSP – 31ª Esquadra – 
Praça de Espanha. 

 LX – 037 Alto Impacto Gakeria de Arte – E7G - Freguesia Santa Clara - Localidade(s) Bairros Per 6, 7 
10, 11,13 - Promotor: Raízes Associação de Apoio à Criança e ao Jovem - Medidas I – II 

 LX – 020 Ajuda 2020 – E7G - Freguesia Ajuda – Localidade(s) Casalinho da Ajuda – Promotor: 
Fundação Sporting Portugal - Medidas I – II 

 LX – 022 Passaporte de Sabores – E7G - Freguesia Santa Clara – Localidade Bairro PER Ameixoeira - 
Promotor: Associação Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem - Medidas I – II – III 

 

4.1.2.2 Programa Bip Zip  

Como já foi referido na primeira parte deste relatório, o Programa BIP-ZIP – Bairros e Zonas de Intervenção 
Prioritária de Lisboa foi criado em 2011 pela autarquia e destina-se exclusivamente a apoiar atividades e 
projetos a desenvolver nos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária inscritos na Carta dos BIP/ZIP de 
Lisboa.  Visa a dinamização de projetos pensados para e pelas comunidades locais, suprindo as suas 
necessidades a diversos níveis e pondo a concorrer, para isso, as forças locais e a própria comunidade, é o 
objetivo deste programa, com consequências diretas em termos de empregabilidade, formação, atuação, 
nos domínios da saúde, educação, junto dos idosos, jovens desempregados, ou de grupos vulneráveis. 

Na última edição deste Programa, foram apoiados 44 projetos; de seguida destacam-se aqueles cujos 
objetivos e ações constituem potenciais contributos para uma ação preventiva em meio comunitário 
promovendo a inclusão social, participação e formação de crianças, jovens e suas famílias. Estes projetos 
focam diferentes áreas de intervenção (socioeducativa, promoção do sucesso escolar, participação e 
cidadania, direitos humanos, igualdade de género, promoção da saúde, educação ambiental): 

 Pessoa Jovem Ativa - Quinta das Laranjeiras; Casal dos Machado. O projeto procura promover junto 
dos jovens valores como a cooperação, responsabilidade, solidariedade e cidadania ativa. Será dada 
a oportunidade aos jovens de poderem experienciar ações de voluntariado e através delas serem 
trabalhadas competências pessoais e sociais, contribuindo para a inclusão social e a participação 
ativa. Também a comunidade educativa será chamada a participar nas ações de voluntariado de 
forma a que toda a comunidade esteja envolvida na promoção destes valores. 

 Ludos Take 2 Horta NovaCriação de oficinas didáticas baseadas na expressão e criatividade, 
desenvolvendo a criatividade individual e coletiva. Capacitar e tornar os participantes autónomos, 
quebrando o isolamento social, de forma a permitir e reforçar a sua integração na sociedade, sem 
discriminações no acesso aos serviços que esta oferece, promovendo como objetivo máximo a 
inclusão social em todos os eixos, tudoisto englobando uma educação para a arte numa linha 
também ela abrangente à sua Família. 

 Escolas Amigas da Igualdade – Amendoeiras EAI Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho 
Rua Direita da Palma. Castelo. Este projeto pretende implementar o já testado modelo de Escolas 
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Amigas da Igualdade, que apela a ações estruturais concretas por parte das escolas que deem 
resposta às recomendações legais que se avizinham em matéria de identidade, expressão de género 
e orientação sexual, promoção da IG e cidadania e que permitam uma melhor resposta aos desafios 
identificados pela comunidade e que incidem em situações de marginalidade, desocupação dos 
jovens, abandono/insucesso escolar. Portugal Novo Amendoeira Redes Sociais Saudáveis. 

 Games 4 All - Lóios, Flamenga. Workshops realizados em escolas, comunidade e Eco-estilistas, para 
ensinar, consciencializar e acompanhar os jovens, crianças e adultos, na boa utilização das redes 
sociais, demonstrando as vantagens e desvantagens da ferramenta, ensinando-os a usá-la de forma 
positiva e produtiva. Cursos de fotografia e vídeo para aperfeiçoar os seus talentos e exposição 
pública final ao ar livre sobrevisão do bairro. Realização de jogos tradicionais até videojogos abertos 
à comunidade.  

 Espelho Meu- Armador- potenciar as crianças através do desporto e da cultura, transmitindo valores 
e promovendo a relação entre pais e filhos. Potenciar é maximizar as habilidades e competências de 
uma criança e estimular a sua criatividade. Assegurar que a experiência desportiva e cultural se 
torne um espaço de crescimento como pessoas. Pretende-se promover a importância do tempo de 
interação entre pais e filhos, estimular a partilha da vivência dos pais enquanto crianças e a 
compreensão das experiências emocionais. 

 Casal Ventoso - Fazemos Acontecer. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul Um Projecto para 
a Cidadania, Ambiente e Saúde que remete para o pensamento do Homem enquanto ser social, 
dotado de direitos e deveres, pertencente a uma sociedade. Pretende-se, realizar rastreios fixos e 
itinerantes como Prevenção na Saúde, a elaboração de Manual Infanto-Juvenil Ilustrado de Boas 
Práticas Ambientais Sustentáveis, a promoção de uma cidadania habitacional e comunitária, 
apresentando novos exemplos e paradigmas de como um morador se deve relacionar no seu lote e 
no bairro. 

 Ser Humano – Itinerário para a IG- Ourives / Estrada de Chela; Alfama; Mouraria; Marvila Velha 
Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho Promove-se a igualdade de género a partir do 
território escolar, ambicionando que a comunidade escolar APRENDA A CONHECER – desconstruindo 
estereótipos, APRENDA A SER – tomando conhecimento de si mesmo para saber colocar-se no 
mundo, e APRENDA A CONVIVER – o que envolve não somente ter espírito de cooperação, bem 
como empatia e amizade pelo diferente. Recorrendo a iniciativas criativas, espera-se que as/os 
jovens multipliquem as suas noções de ‘ser humano’. 

 Ópera Connosco, Marvila! Condado, Quinta das Salgadas / Alfinetes, Marquês de Abrantes. 
Aquisição de competências artísticas e técnicas complementares à formação escolar para alunos do 
3o ciclo. Ação em 3 pontos: Sensibilização, formação e enquadramento de aprendizagens em 
contexto artístico. Valorização da integração social e do património material da freguesia para que 
os alunos assumam um papel central nos produtos artísticos criados e na reflexão sobre espaços e 
memórias coletivas, sendo influenciadores primordiais da narrativa e imagética final de um 
espetáculo operático. 

 A PAR - Aprendemos em Conjunto. Galinheiras, Ameixoeira, Charneca. O projeto visa o 
envolvimento parental e a cooperação entre famílias e profissionais de educação e outros para um 
desenvolvimento integral e harmonioso das crianças. O Projeto integra na sua execução a 
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implementação de 4 grupos A PAR dentro do território, nos quais se dinamizam sessões semanais de 
valorização e aprofundamento das competências parentais, envolvendo famílias com filhos até aos 6 
anos de idade. Terá início com o arranque do novo ano letivo 2019/2020 e términus no final do 
mesmo. 

 Royal_Cine Educar. Graça / Sapadores. Com, sobre e através do cinema são as linhas de orientação 
e ação para trabalhar em contexto escolar e comunitário o cinema enquanto expressão artística e 
veículo de implicação social, cultural e educacional. Num percurso para a educação cinematográfica, 
jovens e crianças participarão em atividades de abordagem à literacia fílmica, compreensão dos 
dispositivos técnicos e ação-realização. Alargar-se-ão as ações à população do território através da 
criação de um cineclube comunitário. 

 O Estúdio Aberto – Alta de Lisboa sul assenta na prevenção primária de comportamentos de risco 
nas crianças e jovens da Alta de Lisboa, atuando nas principais esferas da sua vida, através do 
aumento de competências individuais, escolares e de participação cívica, quebrando um ciclo de 
exclusão social. Nasceu das necessidades das famílias e interesses das crianças/jovens, inovando 
pela participação destes e pela atuação direta em 3 esferas, que em interação, resultarão numa 
menor vulnerabilidade social. 

 Espaço Comunitário. Paz Amizade e Cores. - Alta de Lisboa Centro. Criação de um grupo de jovens 
para participar nas atividades artísticas e de sociabilidade do projeto “Música entre Nós”, a partir do 
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e musicais com impacto no aproveitamento 
escolar, na coesão social e sentimento de pertença em contexto escolar e no bairro dos moradores 
da Quinta Grande. 

 CulturaUrbana AltaLx- Cruz Vermelha. Dar continuidade à "semente" lançada pelos 3 festivais de 
Arte Urbana que deste 2015 decorreram no território e usar a Cultura Urbana (e as subculturas 
associadas) como ferramenta de preservação, transformação das relações sociais e apropriação 
identitária do bairro. Guardiões do Planeta Este projeto visa preparar as crianças e jovens para o 
exercício de uma cidadania ativa gerada para enfrentar as problemáticas da sociedade civil, neste 
caso ao nível da Educação Ambiental, através da criação de atividades, com o apoio dos parceiros, 
que mobilizem as crianças a participar, no bairro e na escola, em ações e reflexões sobre o meio 
ambiente. 
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4.1.2.3 Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Lisboa    

 O novo contrato de desenvolvimento social 2019-2022 para a cidade de Lisboa será dirigido Vale de 
Alcântara (Bairros do Loureiro, Ceuta Sul, Liberdade, Serafina e Quinta do Cabrinha) com o projeto@tivar 
4G, que para além da Fundação Aga Kan, conta como entidades executoras o Centro Padre Alves Correia 
(CEPAC) e a ADM Estrela (ações na Liberdade e Serafina); Vale de Chelas com o Projeto “ Na Onda do Bairro” 
e na Freguesia de Santa Clara, com o projeto “Território Sustentável “, como já foi referido no capitulo da 
contextualização inclui 4 eixos de intervenção, sendo as ações do eixo 2) Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil e alguma ações do eixo 1) Emprego, formação e qualificação (nomeadamente 
as dirigidas a um publico jovem) e do Eixo 4) Capacitação e desenvolvimento comunitário (por via da 
melhoria das condições ambientais com reforço dos processo de coesão, suporte e controle social) aquelas 
que podem assumir um contributo mais especifico no que respeita a uma intervenção preventiva nestes 
territórios   

De seguida destacamos algumas das intervenções destes projetos que poderão contribuir para a promoção 
de fatores protetores e diminuição de fatores de risco junto das crianças, jovens e famílias destes territórios:  

Vale de Chelas:“ Na Onda do Bairro” 

 A7-100 Ideias na Onda - Dinamização de Oficinas de criatividade e atitudes empreendedoras, em 
meio escolar e na comunidade, para desenvolver projectos de jovens nos bairros ou no espaço 
escolar. 

 A8-Familias Cidadãs - Promoção de processos de qualificação familiar, de educação para a saúde e 
cidadania activa, em parceria com os parceiros locais nomeadamente SCML e comissões sociais de 
freguesia (gestão familiar, alimentação saudável, entre outros…) 

 A9-Onda de Afetos - Promoção de ações de vinculação mães/pais - filhos, potenciadoras do seu 
desenvolvimento pessoal e social; 

 A10-GIRO - Apoiar a implementação local de sistemas de intervenção com famílias, com base nos 
Planos Integrados de Intervenção nas Famílias, desenhados pelas comissões sociais de Freguesia 
(Beato e Penha de França) com intervenção familiar integrada, sistémica e (co)participada na criação 
de respostas locais e descentralizadas. 

 A11-Ondas para o Sucesso - Promoção de ações e criação de espaços de capacitação de 
competências sociais e pessoais das crianças e jovens, em articulação com os parceiros locais, na 
promoção de estilos de vida saudáveis, complementares ao seu percurso escolar/formativo, 
recorrendo a metodologias diversificadas. 

 A12-Onda Jovem: Criação de oportunidades de participação cidadã das crianças e dos jovens, em 
meio escolar ou na comunidade, com vista ao desenvolvimento de projetos inovadores comunitários 
(PIC) de acordo com os seus interesses e necessidades dos bairros ou da escola. 

 A13-Gira no Bairro - Implementação e promoção, em parceria com as organizações locais de um 
programa de ocupação das Interrupções letivas e férias escolares, promotor da inclusão social das 
crianças e jovens, em articulação com entidades e grupos informais do território. 
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 A16-Onda em Rede: Reforço das dinâmicas locais de rede e de auto-organização dos habitantes, 
nomeadamente os grupos comunitários e as associações de moradores com vista a uma 
sustentabilidade e autonomia das respostas de suporte social criadas. 

 17-Na Onda do Bairro - Promoção de iniciativas locais que valorizem o território e a comunidade, 
promovam o espirito de pertença e da sustentabilidade social e ambiental dos territórios. 

 Vale de Alcântara: @tivar 4G  

 [@tiVAr pontes- Desenvolvimento da articulação Escola e Mercado de Trabalho] Agilização de um 
circuito/interface de comunicação entre serviços/gabinetes ligados à orientação escolar e 
profissional dos jovens e o tecido empresarial; Promoção dos processos de Orientação Vocacional e 
Profissional de Jovens, em articulação com Agrupamentos de Escolas, SPO, Projetos Locais, GIP, em 
articulação com Grupo de Trabalho da Educação da RedEmprega Vale de Alcântara. 

 [@tiVAr Famílias Integradas: Plano Integrado de Intervenção nas Famílias] Criação de um Plano de 
intervenção familiar integrada, sistémica e (co)participada para o território com criação de respostas 
locais e descentralizadas para as famílias multidesafiadas dos territórios, em particular na respostas 
para as crianças e jovens; Promoção do acesso a informação e serviços essenciais para a inclusão de 
famílias dos territórios, através da (co)construção de um Roteiro de Recursos Locais, apoios 
existentes e serviços públicos de utilidade pública, com enfoque nas respostas para crianças e 
jovens. 

 [@tiVAr Famílias+: Promoção de ações de sensibilização e capacitação de competências pessoais, 
sociais e parentais para as famílias] Promoção de ações de sensibilização e capacitação de 
competências pessoais, sociais e parentais de famílias para a prevenção de conflitos familiares, 
resolução/redução dos desafios das famílias, através de ferramentas de rodas de diálogo, coaching 
familiar, Desenvolvimento Pessoal e Educação não-formal. 

 [@tiVAr skills - Promoção de ações de capacitação de competências sociais, empreendedoras e 
pessoais das crianças e jovens] Promoção de ações de capacitação de competências sociais, 
empreendedoras e pessoais das crianças e jovens, em meio escolar e/ou na comunidade, com vista 
aos Desenvolvimento de Projetos inovadores Comunitários (PIC) na área da Saúde, Desporto, Cultura 
e Educação para/com crianças e jovens dos territórios. 

 @tiva-TE: Promoção de atividades educativas e lúdico-desportivas para Crianças e Jovens] 
Promoção de atividades educativas, intergeracionais e lúdico-desportivas promotoras da inclusão 
social das crianças e jovens, em articulação com entidades e grupos informais do território. 

 A [@tiVAr Comunidade: Fortalecimento de competências dos moradores, associações, grupos 
informais e agentes locais do território] Promoções de ações de capacitação em áreas como gestão 
de equipa, mobilização de recursos, instrumentos de facilitadores de softskills, etc; ações de apoio 
técnico na criação e/ou revitalização de grupos comunitários e associação de moradores do 
território. 

 @tiVAr em Festa: Promoção de realização de iniciativas locais e eventos comunitários] Promoção de 
iniciativas locais que valorizem o território e a comunidade, promovam o espirito de pertença e da 
sustentabilidade social e ambiental dos territórios.  
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Santa Clara:“Território Sustentável” 

 A6 - Projetos de vida sustentáveis: Organização de visitas exploratórias dos alunos das escolas da 
freguesia as entidades empregadoras; Realização de eventos de orientação vocacional  e profissional 
em contexto escolar 

 A7 - Capacidades sustentáveis: Promoção do empreendedorismo juvenil, social e criativo, através 
do apoio à construção de iniciativas e/ou projetos que permitam mobilizar, fixar e desenvolver 
competências e conhecimentos da comunidade jovem.  

 A8 - Abordagem sustentável: Criação de um circuito de respostas integradas com os parceiros locais 
para responder a situações de crise e respetivo aconselhamento. Realização de ações na área da 
prevenção da  violência e dos direitos da criança promovidas em contexto escolar e no âmbito das 
atividades desenvolvidas para as crianças e jovens em contexto pós-letivo. 

 A9 - Parentalidade sustentável: Reforço dos recursos e talentos das famílias, potenciando criação de 
resposta e redes informais de suporte às necessidades das famílias e das crianças. 

 A10 - Comunidades sustentáveis: Reforço de iniciativas /respostas/projetos locais destinados a 
crianças e jovens nos domínios da saúde, saúde mental, desporto, cultura e novas tecnologias,  
promovidas de jovens para jovens e/ou com organizações de base local com vista à prevenção de 
situações e comportamentos de risco. 

 A11 - Cidadania sustentável: Reforço de competências de agentes locais , grupos informais e/ou 
dirigentes associativos e redes locais  na criação, desenvolvimento e consolidação da sua capacidade 
organizacional e de desenvolvimento de projetos. Apoio à organização de atividades comunitárias 
realizadas em parceria (moradores, associações locais) que tenham como objetivo a valorização dos 
território, seus moradores e comunidade. 

4.1.2.4 Análise crítica das respostas comunitárias  

Numa análise global acerca dos pontos fortes e pontos fracos da intervenção em meio comunitário, 
podemos constatar a insuficiência das respostas face ao volume de problemas identificados nos diferentes 
territórios, constata-se igualmente dificuldades na articulação e integração destas respostas, numa lógica de 
trabalho de continuidade que permita estabelecer objetivos a médio e longo prazo, tendo em vista uma 
ação preventiva concertada e mais eficaz, capaz de contemplar os diferentes determinantes culturais, 
sociais, familiares e individuais dos comportamentos aditivos e outros comportamentos de risco. 

De referir, igualmente, uma insuficiente capacitação das diferentes entidades para intervir de forma 
direcionada no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos, sendo necessário investir em ações de 
capacitação, dirigidas aos técnicos que integram as equipas dos diferentes projetos no sentido de potenciar 
uma ação estratégica nestes territórios. 

Adicionalmente, e a partir de uma análise das diferentes intervenções em curso  em meio comunitário no 
âmbito do Programa Escolhas , Bip Zip, da intervenção das Juntas de Freguesia, SCML e ONG´S  pode referir-
se que estas respostas encontram-se mais direcionadas para a infância e adolescência, deixando a 
descoberto as faixas etárias acima dos 16/18 anos. De facto, encontrámos grandes lacunas na abordagem 
deste grupo etário, caracterizado por jovens entre os 16 e os 25 anos, que se desvincularam do sistema 
educativo, com baixos níveis de escolaridade, com dificuldades de acesso às ofertas formativas e ao mercado 
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de trabalho, que procuram nas subculturas dos seus grupos de referência uma identidade marcadamente 
“fora do sistema”, onde os comportamentos de risco constituem uma forma de estar no grupo e viver o 
quotidiano. Grande parte destes jovens são consumidores regulares de cannabis, álcool e/ou outras 
substâncias psicoativas, consumindo em grupo nos jardins, à porta das escolas, nalguns becos, escadas 
localizadas nestas freguesias; alguns deles traficam substâncias ilícitas. Para além da falta de respostas 
direcionadas para estes jovens, as abordagens tradicionais são manifestamente desajustadas às 
necessidades, linguagens e motivações destes grupos alvo, sendo necessário reencontrar novas estratégias 
de intervenção. 

O Plano de Ação para o novo CLDS, já contempla algumas intervenções ao nível do eixo 1 e 2 que poderão 
contribuir para uma aproximação à necessidades deste grupo alvo, nomeadamente ao nível de ações 
dirigidas para a Promoção do empreendedorismo juvenil, social e criativo, a orientação vocacional e 
profissional, a ligação ao mercado de trabalho, o envolvimento em projetos comunitários. No entanto será 
necessário potenciar esta intervenção através de estratégias de aproximação aos jovens que não 
frequentamos espaços institucionais. 

A intervenção com estes grupos alvo poderá assim passar, por uma intervenção de proximidade na rua  (na 
linha dos educadores de rua especializados na intervenção com jovens)  de forma a estabelecer uma relação 
com estes jovens e trabalhar  as diferentes problemáticas identificadas (CAD, saúde,  inserção escolar e 
profissional integração familiar e no grupo de pares) a partir de uma abordagem integrada  que cruze a 
prevenção indicada a redução de riscos e a reinserção . Este trabalho de rua deve permitir fazer a ponte com 
as diferentes respostas da comunidade na área da saúde, educação, formação/emprego, atividades sócio 
educativas e desportivas, sendo necessária neste sentido um trabalho em rede, com os parceiros locais.   

Como pontos fortes podemos destacar, a capacidade que alguns projetos e equipas associadas aos mesmos 
tiverem para desenvolver boas práticas, estabelecerem uma relação de proximidade com a população alvo 
dos mesmos e com os parceiros; as boas práticas desenvolvidas ao nível do trabalho em rede nalguns 
territórios, como produto da Intervenção das Comissões Sociais de Freguesia, nomeadamente e a título de 
exemplo:   

• O Grupo de trabalho dinamizado pela Junta Freguesia da Misericórdia no âmbito ad intervenção com 
crianças e jovens em risco que congrega diferentes parceiros (Agrupamento Escolar, Passos Manuel, 
SCML, W+, Projeto Escolhas entre outros). Neste âmbito são desenvolvidas diferentes ações 
concertadas, na área do combate ao insucesso escolar (apoio ao estudo, tutorias), na promoção de 
competências pessoais e sociais/construção de Projeto de vida, na promoção de atividades 
ocupacionais e no apoio à família; 

• O Grupo de Trabalho das Crianças e jovens da Freguesia da Penha de França, que já tem em 
funcionamento um Núcleo interinstitucional para o acompanhamento de crianças, jovens e famílias 
em risco encontra a trabalhar um Plano de Intervenção Integrado; 

• O Grupo de Segurança Do Bairro do Condado no âmbito do Programa Policiamento Comunitário 
promovido pela CML recentemente constituído, que elegeu como uma das principais preocupações 
a questão da prevenção do consumo de SPA e ouros comportamentos de risco/ desviantes no 
espaço rua pelos jovens do bairro;  
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• O Grupo de Trabalho na área dos comportamentos aditivos da Comissão Social de Freguesia do 
Lumiar. 

 Adicionalmente, realçamos mais uma vez o trabalho desenvolvido no âmbito ad rede social (Grupo dos 
Comportamentos Aditivos e Grupo das Crianças e Jovens) que nos últimos dois anos permitiu a elaboração 
de um documento estratégico para uma intervenção integrada com crianças e jovens e que tem por base a 
dinamização de Planos Locais Integrados de Intervenção, os quais como já referimos comtemplam a criação 
de grupos interinstitucionais de acompanhamento a crianças e jovens  e suas famílias e Planos de Prevenção 
que incluem a área dos comportamentos aditivos . Neste documento podemos encontrar orientações muito 
específicas no que respeita ao reforço do trabalho em rede, da capacitação dos profissionais, e do 
desenvolvimento de uma ação integrada e continuada, dirigida para as áreas lacunares identificadas no 
trabalho diagnóstico realizada nos últimos anos. A aprovação desta estratégia que contempla uma 
intervenção tanto em meio comunitário, como em meio escolar, e o apoio à sua implementação poderá 
constituir uma grande passo para uma ação preventiva mais eficaz. 

4.2 CONTEXTO ESCOLAR: NECESSIDADES E RESPOSTAS  

A Escola continua a ser o contexto central da vida das crianças, adolescentes e jovens, podendo constituir-se 
quer como um fator protetor para o seu desenvolvimento (através da sua função socializadora, educativa e 
formativa), quer como fator de risco (pela exposição à influência de comportamentos de risco, e pela 
manifesta dificuldade do sistema de ensino promover a integração escolar e social de diferentes jovens que 
manifestam insucesso escolar repetido, problemas disciplinares e abandono escolar). Neste sentido, refletir 
sobre as necessidades e respostas da escola, em matéria de prevenção, constitui necessariamente o maior 
desafio que se coloca nesta área.  

4.2.1 NECESSIDADES 

No que respeita às necessidades/ problemáticas em contexto escolar neste capítulo serão apresentados 
alguns indicadores relativos ao insucesso escolar bem como no que concerne aos grupos de alunos inseridos 
nas medidas alternativas de educação formação/ Escolas TEIP. Adicionalmente será igualmente realizada 
uma avaliação qualitativa das necessidades de prevenção neste contexto. 

4.2.1.1. TAXAS DE RETENÇÃO ESCOLAR 

 De acordo com os dados publicados no Observatório de Luta contra a Pobreza26, os alunos das escolas da 
capital têm níveis de insucesso escolar superiores à média nacional e ao conjunto da Área Metropolitana de 
Lisboa, em todos os ciclos de ensino, com especial discrepância no 2º ciclo: a taxa de retenção ou desistência 
em Lisboa é de 11,7%, enquanto em Portugal Continental é de 8,5%. Este dado poderá estra relacionado 
com uma maior concentração de bolsas de pobreza e exclusão social, com os estilos e condições de vida das 

                                                             

26 https://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-tem-cinco-milhoes-de-euros-para-combater-insucesso-escolar/ 
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famílias, menos protetores relativos ao desenvolvimento das crianças se jovens, com o enfraquecimento das 
redes sociais de suporte, fatores característicos das grandes metrópoles.    

De acordo com as estatistas do Ministério da Educação,27 no ano letivo de 2018/2019 , e no que respeita à 
Taxa de retenção no ensino básico  ( 1º, 2º e 3º ciclos)  as escolas que apresentam maior nível de retenção ( 
igual ou  superior a 15%) são: Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros (29%); Agrupamento de 
Escolas Alto do Lumiar (24%); Agrupamento de Escolas Santa Maria dos Olivais (20%) – Agrupamento de 
Escolas D Dinis (17%); Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz (15%); Agrupamento de Escolas Piscinas 
dos Olivais ( 17%) ; Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (19%); Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 
(16%); Gil Vicente (16%). De referir ainda as escolas Secundárias que tem o 3º ciclo: - Escola Secundária 
Fonseca Benevides (35%-) Escola Secundária Marquês de Pombal (44%). De realçar que os valores 
apresentados para a globalidade do básico não refletem ainda os níveis bem mais elevados de retenção. 
Nestas escolas ao nível do 2º e 3º ciclos, as taxas de retenção atingem valores superiores a 20%. De realçar a 
situação do Agrupamento Almada Negreiros, com taxas de retenção entre os 40% e 55% nos 7º 8º e 9º anos 
e do agrupamento Gil Vicente com taxas nos 5º, 6º, 7º anos, de cerca de 35%. 

No que respeita à taxa de retenção no ensino secundário, as escolas que apresentam uma taxa de retenção 
superior, a 20 % são: Lindley Cintra (34%); Eça de Queiroz (31%) Baixa Chiado (30%) Agrupamento de Escolas 
de Alvalade (29%) Santa Maria dos Olivais (20%), Nuno Gonçalves (28%); Marquês de Pombal (27%); Maria 
Vaz de Carvalho (25%); Gil Vicente (21%); Secundária Camões (21%); Pedro Nunes (21%)  

Se analisarmos o número de alunos que não concluiu o Ensino Básico ou o Ensino Secundário, podemos 
referir que 2.681 alunos se encontram nesta condição. 

4.2.1.2. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL  

Ao longo das três últimas décadas, têm sido implementadas diferentes medidas tendo em vista a promoção 
de “uma escola para todos” e o combate ao insucesso escolar. Entre estas medidas destacam-se as medidas 
alternativas de educação /formação e a constituição de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 
(TEIP). 

Ao nível das Medidas Alternativas de Educação/Formação pode referir-se os cursos de Educação/Formação - 
CEF´S, Percursos Curriculares Alternativos – PCA´s; PIEF´s e mais recentemente os Cursos Vocacionais que 
vieram a substituir em parte os CEF´s. Estas medidas destinam-se aos alunos com percurso de insucesso 
escolar, que não concluíram a escolaridade obrigatória. A admissão numa medida alternativa de 
educação/formação pressupõe que o aluno já tenha pelo menos duas retenções no mesmo ciclo de ensino 
ou três retenções em ciclos de ensino diferentes. Esta condição faz com que as turmas dos cursos ao abrigo 
destas medidas, sejam constituídas apenas por alunos com insucesso escolar, na maioria das vezes 
associado/causado por dificuldades de integração na escola, dificuldades essas normalmente expressas 
através de comportamentos disruptivos (indisciplina, comportamentos antissociais), sendo igualmente 
nestes grupos a prevalência de comportamentos de risco também significativamente superior à dos alunos 
inseridos no ensino regular.  

                                                             

27 http://infoescolas.pt 
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 Adicionalmente, a junção de alunos com estas características numa mesma turma, cria nestes grupos uma 
identidade negativa e tem na maioria das vezes um efeito de reforço destes comportamentos. Neste 
sentido, muitas das experiências de ensino com estas turmas são marcadas por grandes dificuldades dos 
professores em gerir o comportamento em sala de aula, dada a concentração de diferentes problemáticas 
que trespassam o contexto escolar e que remetem para as disfuncionalidades familiares, as perturbações da 
saúde mental, o envolvimento dos alunos em percursos desviantes. A oferta formativa da escola no âmbito 
destas medidas também é muitas vezes pobre, pouco articulada com as oportunidades de inserção no 
mercado de trabalho ou percursos de formação profissional consistentes. Todos estes fatores concorrem 
para uma diminuta eficácia destas medidas, que acabam muitas vezes por reforçar os percursos de exclusão 
destes alunos. 

Numa análise da informação relativa ao ano de 2018/2019, podemos verificar que 12 das escolas básicas de 
Lisboa e uma Escola Secundária possuem medidas alternativas de Educação/Formação ao nível dos cursos 
PIEF e CEF´S. 

Ao nível dos CEF´s, os Agrupamentos de Escolas que têm esta medida são: Bartolomeu de Gusmão (1 turma), 
Dom Dinis (3 turmas), Benfica (1 turma); Secundária Marquês de Pombal (3 turmas); Almada Negreiros (2 
turmas); Olaias (1 Turma); Bartolomeu de Gusmão (1 turma). O número de escolas com este tipo de medidas 
tem diminuído ao longo dos anos. Adicionalmente existem 7 escolas profissionais que têm estas medidas.  

Relativamente ao PIEF, as escolas onde se verifica esta medida, são as Olaias (2 turmas), Alto do Lumiar (1 
turma), Padre Cruz (2 turmas), Francisco Arruda (2 turmas). 

 Para além, das medidas alternativa de Educação Formação, há ainda que considerar os alunos inseridos no 
Ensino Profissional, que apresentam taxas de retenção mais elevadas ao longo do seu percurso escolar e que 
tem prevalências mais elevadas de consumo de SPA e outros comportamentos de risco. De acordo com os 
dados do Ministério da Educação no ano letivo de 2018/2019 existiam 16 Agrupamentos Escolares na Cidade 
de Lisboa com esta modalidade de ensino, num total de 2.167 alunos inscritos. Desta escolas, 7  tem menos 
de 100 alunos inscritos no Ensino Profissional , e  as escolas secundárias  que apresentam  maior nº de 
alunos nesta modalidade de ensino  são o Agrupamento D. Dinis com 329 alunos, o Agrupamento de Escolas 
das Laranjeiras com 322 alunos, o Agrupamento de Escolas  de Santa Maria dos Olivais com 219, o 
Agrupamento de escolas  da Baixa Chiado, com 147 alunos, o Agrupamento de Escolas Gil Vicente com 171, 
e a Escola Secundária Marquês de Pombal com 172 alunos . 

Os dados acima referidos apontam, desde logo, para a existência de grupos turma de maior risco nestas 
escolas sobre os quais recaem necessariamente necessidades de intervenção ao nível de uma prevenção 
seletiva e indicada. 

4.2.1.3. ESCOLAS TEIP 

As escolas TEIP dispõem de um conjunto de recursos adicionais para fazer face às diferentes 
vulnerabilidades identificadas, nomeadamente a existência de uma equipa multidisciplinar constituída por 
um psicólogo, um técnico de serviço social e um animador. No entanto estas equipas são instáveis (as 
contratações anuais dos técnicos geram uma grande mobilidade dos mesmos) e insuficientes para fazer face 
à concentração de problemas que caracterizam a população escolar destes estabelecimentos de ensino. Nas 
duas últimas décadas a construção de escolas básicas nos territórios socialmente desfavorecidos, se por um 
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lado facilitou a acessibilidade à escola, por outro lado reforçou o efeito de guetização. Muitos dos jovens 
residentes nos bairros sociais, passam todo o seu quotidiano no interior do bairro, sem qualquer 
oportunidade de diversificar as suas redes de socialização, experiências de vida e de desenvolver a 
aprendizagem de novas competências sociais, fundamentais para a promoção de percursos de vida 
alternativos às trajetórias dominantes nos contextos de referências destes jovens. 

Na Cidade de Lisboa existem 11 escolas TEIP, nomeadamente as escolas Baixa Chiado, Pintor Almada 
Negreiros, Olaias, Fernando Pessoa, Francisco Arruda, Luís António Verney, Padre Cruz, Piscinas – Olivais, 
Damião de Góis, Manuel da Maia e José Gomes Ferreira. 

4.2.2 RESPOSTAS 

No que respeita às intervenções que contribuem para a minimização dos fatores de risco e promoção de 
fatores protetores em contexto escolar, identificamos as seguintes respostas: 

a) A intervenção na área da Promoção da Saúde desenvolvida pela Saúde Escolar dos ACES do 
Concelho de Lisboa, orientados pelo Programa Nacional de Saúde Escolar da Direção Geral de Saúde. 
(PNSE|2015 foi concebido tendo em conta o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e a sua revisão e 
extensão a 2020 (PNS)18, os objetivos e estratégias da OMS para a Região Europeia, Health 2020 e 
os princípios das EPS, School for Health in Europe (SHE)20, em documento publicado). 

b) O Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES) promovido Ministério da 
Educação / Escolas, cujas orientações constam em documento publicado no “Referencial de 
Educação para a Saúde” (2017). 

c)  A intervenção em meio escolar na área da promoção do sucesso escolar, prevenção, dos 
comportamentos de risco e da exclusão social, promoção da saúde desenvolvida pelos projetos ao 
abrigo do Programa “Escolhas; do Programa BIP Zip das Juntas de Freguesia, da SCML e dos projetos 
recentemente aprovados no âmbito do CLDS, e ONG´S apoiadas ao abrigo de outros financiamentos. 
Algumas destas intervenções são articuladas com as escolas, mas não intervêm diretamente no 
contexto escolar, outras desenvolvem intervenções no espaço Escola. De salientar que estas 
intervenções não são transversais à cidade, são dirigidas a alguns territórios, pelo que apenas os 
agrupamentos escolares abrangidos por estes territórios se encontram contemplados. A partir de 
uma análise dos diferentes projetos em curso podemos referir que estão abrangidos pelo programa 
Escolhas , os seguintes agrupamentos: Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz; Agrupamento 
de Escolas Gil Vicente; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas 
Manuel da Maia; Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias; Agrupamento de Escolas Baixa Chiado; 
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna. Pelo Programa BIP Zip Agrupamento de Escolas de 
Fernando Pessoa; Agrupamento de Escolas D. Dinis; Agrupamento de Escolas Gil Vicente; 
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão; 
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves. 

d) A intervenção Desenvolvida pela CML através dos seus projetos educativos como o passaporte 
escolar dirigido ao pré-escolar e 1º ciclo. O programa Letras Cores e Saberes também dirigido a o 1º 
ciclo; Programa de apoio à educação Física; Programa Infância em Movimento e Programa 
Alimentação Escolar- Crescer Saudável. Por último, destaca-se o projeto Orquestra Geração e o 
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Programa “Secundário  Para Todos “ dirigido  à promoção do sucesso escolar, os quais constituem 
projetos com contributos específicos para área da prevenção seletiva, uma vez que dirigidos a 
prevenção do insucesso e abandono escolar  que constitui um dos principais fatores de risco para os 
CAD    

e) A intervenção preventiva na área dos comportamentos aditivos desenvolvida pela DICAD – Equipa 
de Prevenção de Lisboa da UA e UD Centro das Taipas e Equipa de Prevenção do CRI Lisboa Oriental 
– Equipa de Tratamento de Xabregas, descrita anteriormente no início deste capítulo. 

De uma forma global, podemos referir que estas intervenções em meio escolar estão aquém das 
necessidades, e que prevenção dos comportamentos aditivos tem constituído uma área pouco investida nos 
últimos anos, fruto da falta de recursos humanos e de uma ação concertada. 

No ponto seguinte, destacamos as respostas da CML apara além das já expostas no ponto das respostas do 
contexto comunitário. 

4.2.2.1. PROJETOS DA CML  

Programa Orquestra Geração é um projeto centrado na ação e desenvolvimento social através da música, 
inspirado no Sistema de Orquestras Infantiles e Juveniles de Venezuela. O projeto tem como objetivos o 
desenvolvimento de orquestras juvenis em escolas do 1.º e 2º ciclo do ensino básico, bem como a 
contribuição para um crescimento mais harmonioso das crianças e jovens. A Câmara Municipal de Lisboa 
deu início ao “Programa Orquestra Geração” no ano letivo 2010/2011. Na generalidade, as crianças e jovens 
que integram a OG Lisboa são oriundos de contextos sociais extremamente diversificados que de um modo 
geral, dificilmente teriam acesso ao ensino da música e à prática de orquestra se não fosse a sua inclusão 
ativa na Orquestra Geração Lisboa. Apesar do curto período de existência da Orquestra Geração Lisboa, o 
impacto e a dinâmica das mais de 100 apresentações públicas já realizadas, permitiu o seu reconhecimento 
por diversas entidades, agentes e instituições ligados à música, ao ensino e à cultural, contribuindo de forma 
extraordinária para a auto-estima das crianças e jovens, bem como para a motivação e envolvimento das 
suas famílias no sentido de se integrarem nas atividades da Orquestra. O Programa Orquestra Geração foi 
considerado uma das 50 boas práticas sociais a nível de todos os países da União Europeia (Câmara 
Municipal de lisboa , 2019). 

Programa Secundário  Para todos . Este Programa de combate ao insucesso escolar promovido pela Câmara 
Municipal de Lisboa prevê um reforço de recursos às escolas da rede pública do concelho para que possam 
implementar projetos ou ter acesso a equipamentos. Os alunos das escolas da Cidade de Lisboa têm níveis 
de insucesso escolar superiores à média nacional e ao conjunto da Área Metropolitana de Lisboa, em todos 
os ciclos de ensino, com especial discrepância no 2º ciclo. Além disso, os resultados das escolas revelam 
ainda “elevadas assimetrias” no interior do concelho. É para combater este cenário que a Câmara Municipal 
de Lisboa aprovou o programa municipal “Secundário para todos”, para ajudar a combater e prevenir o 
insucesso e o abandono escolar precoce. Este programa, desenhado pelo pelouro da Educação e dos Direitos 
Sociais com a participação dos agrupamentos escolares, abrange os anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021. 
Face às assimetrias que existem, a autarquia quer apoiar as escolas e os agrupamentos “em áreas e 
contextos prioritários de intervenção”, tendo já definido nove estabelecimentos (oito agrupamentos e uma 
escola) – Escola Secundária Fonseca Benevides, Escolas Pintor Almada Negreiros, Escolas do Alto do Lumiar, 
Escolas D. Dinis, Escolas das Olaias, Escolas Manuel da Maia, Escolas Gil Vicente, Escolas do Bairro Padre 
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Cruz, Escolas Piscinas – Olivais. Um dos eixos do Programa que, poderá trazer um contributo fundamental 
para uma intervenção preventiva em meio escolar, contempla a promoção de ações de formação com pais e 
encarregados de educação para que estejam presentes no percurso escolar dos alunos, a criação de uma 
equipa multidisciplinar para prevenção, sinalização, diagnóstico e acompanhamento de situações de risco, a 
consolidação da rede de prestadores de serviços educativos e o apoio à realização de visitas de estudo em 
torno da organização de projetos multidisciplinares e interdisciplinares e ainda um conjunto de ações de 
enriquecimento curricular — desde a dinamização de oficinas e clubes de leitura, matemática e Inglês, ao 
investimento em Português Língua Não Materna. Entre outras medidas definidas no programa está ainda um 
concurso para apoio de projetos que promovam o “sucesso educativo”, visando “apoiar e dinamizar projetos 
pedagógicos da rede escolar pública do concelho de Lisboa, do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade. 
Disponibilizando recursos às escolas da rede pública do concelho para que possam implementar projetos, 
sejam serviços ou programas educativos, aceder a equipamentos — se enquadrados numa atividade —, 
materiais pedagógico-didáticos que fomentem a melhoria das práticas educativas e a realização de projetos 
em parceria com outras entidades. Outro dos pilares do programa centra-se na “promoção do ensino 
experimental da ciência e no desenvolvimento das competências dos alunos, nos domínios das ciências e 
tecnologias”. 

4.3 CONTEXTO UNIVERSITÁRIO - CONSUMO DE SPA NOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

Como já foi referido, acerca dos dados relativos ao inquérito sobre consumo de SPA em contexto 
Universitário, cerca de 70% dos jovens inquiridos consumiram bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, sendo 
que 37% dos jovens beberam entre 5 ou 7 copos (Binge Drinking) pelo menos uma vez no ultimo mês. No 
que respeita ao consumo de Cannabis 40.4% consumiram esta substância pelo menos uma vez ao longo da 
vida, e 11.3 % nos últimos 30 dias. Muitos destes consumos encontram-se associados aos estilos de vida dos 
jovens universitários, onde a diversão noturna e os consumos recreativos de álcool, cannabis e outras 
substâncias fazem parte, em maior o menor grau, do quotidiano destes jovens (veja-se a frequência dos 
espaços de diversão noturna na noite de Lisboa ou a concentração de jovens universitários a partir do final 
da tarde no jardim do Arco Cego, onde o consumo de cerveja a baixo preço, é motivo de encontro de 
centenas de jovens que ali se encontram para terminar o dia ou começar a noite). De salientar, igualmente, 
os vários eventos festivos associados à vida académica, como a semana académica, a queima das fitas, 
eventos patrocinados por marcas de bebidas alcoólicas e onde os diversos concertos musicais e outras 
atividades de diversão se encontram marcadas pelo consumo de álcool e outras SPA. Ao consumo de SPA 
durante estes eventos, encontram-se também associados outros comportamentos de risco, como os 
comportamentos sexuais de risco, a condução sob o efeito de álcool, as passagens ao ato associadas aos 
rituais da praxe. 

O reconhecimento do impacto deste fenómeno levou nos últimos anos ao desenvolvimento de diferentes 
iniciativas e ações, que se enquadram na área da redução de riscos, como a intervenção na semana 
académica de Lisboa, organizada e desenvolvida pela DICAD/ARSLVT,IP. 

Tendo em conta a evolução dos comportamentos e as novas tendências no que respeita ao consumo de SPA 
entre os Jovens Universitários, considera-se fundamental reforçar a intervenção preventiva/ intervenção na 
área da redução de riscos nos contextos recreativos associados à vida noturna na cidade de Lisboa, 
frequentada por uma percentagem significativa de jovens universitários, bem como nos eventos festivos 
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associados à vida académica. De referir, igualmente, outras ações de informação/sensibilização que possam 
vir a ser desenvolvidas no âmbito das SPA para jovens universitários fora dos contextos recreativos a serem 
enquadradas no âmbito da intervenção desenvolvida pelas Universidades neste domínio.   

Esta intervenção deve ser associada ao envolvimento das associações juvenis e outros grupos de jovens na 
conceção, planeamento e desenvolvimento destas ações preventivas / de redução de riscos, numa lógica de 
educação de pares, a partir do desenvolvimento de ações de formação na área das SPA e CAD, destes grupos 
de jovens, visando a sua capacitação para intervirem neste domínio. 

Considera-se igualmente fundamental a formação na área dos CAD dos profissionais dos serviços sociais 
académicos que prestam apoio social e psicológico aos jovens universitários, de forma a capacitar estes 
profissionais para intervirem neste domínio em articulação com as equipas dos CRI da região de Lisboa e 
Vale do Tejo.  

Por último, de salientar, a pertinência da introdução de módulos de formação no âmbito da intervenção na 
área dos CAD, nos Planos Curriculares das licenciaturas que visam formar profissionais da área da saúde, 
educação, psicologia, serviço social, educação social e outras áreas de formação, que poderão vir a intervir 
neste domínio. 

4.4 CONTEXTOS RECREATIVOS – CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS SPA, POR ADOLESCENTES NA 

CIDADE LISBOA 

No contexto recreativo, identificamos adolescentes, menores de 18 anos, com consumo de álcool e de 
outras SPA em espaços recreativos, essencialmente nas zonas do Cais do Sodré, Bairro Alto, Largo de Santos, 
Arco do Cego, e em outros contextos de diversão da cidade de Lisboa. 

Nestes contextos, é frequente encontramos adolescentes com padrões de consumo nocivo de álcool, em 
particular “binge drinking” e embriaguez, bem como estão expostos a uma série de fatores de risco, entre 
eles destacamos: 

• Baixa de monitorização e até negligência parental; 

• Exposição a comportamentos de risco de vária ordem: violência/vandalismo, comportamentos 
sexuais de risco, comportamentos de risco rodoviários, furtos/roubos, entre outros;  

Neste contexto, as intervenções até desenvolvidas têm-se centrado em intervenções de RRMD, ao abrigo do 
financiamento do PORI; e pelo projeto “Sem rótulos”, projeto conjunto com a CPCJ Lisboa ocidental, IAC, PSP 
que visava abordar os menores de 18 anos com consumos públicos de álcool e/ou outras SPA, sendo  que 
este Projeto já não se encontra em funcionamento.  

Neste sentido, considera-se que para além de se dever dar continuidade às intervenções em curso no 
âmbito de RRMD, é necessário equacionar uma intervenção preventiva indicada, em articulação com a área 
de RRMD, de forma que esta seja mais integrada e adaptada às especificidades dos grupos-alvo, em 
particular junto dos menores de idade. Junto destes, considera-se que se deve implementar uma 
metodologia de intervenção, a partir dum projeto experimental, que tenha em conta alguns princípios, 
nomeadamente: 
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 A salvaguarda da proteção da criança/jovem e a responsabilidade da família/tutores legais, no que 
se refere aos enquadramentos legais, entre eles, frequência de contextos noturnos sem supervisão 
parental, a idade legal de consumo de álcool e tabaco e a questão do consumo de substâncias 
ilícitas; 

 O papel institucional dos diferentes parceiros (Equipas de Rua, Polícia, CPCJ, Instituto de Apoio à 
Criança, entre outras).  

4.5 ADIÇÕES SEM SUBSTÂNCIA: NECESSIDADES E RESPOSTAS   

A questão dos comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente a dependência dos jogos online 
(onde existem recompensas monetárias ou não) e a utilização problemática da internet, em particular a 
relação dos jovens com a internet tem constituído, nos últimos anos, objeto de reflexão e investigação 
científica, dirigida ao estudo e compreensão dos comportamentos dos jovens neste domínio e seu impacto 
no desenvolvimento. 

Se a utilização das novas tecnologias como forma atual privilegiada de comunicação nos jovens (utilização 
das redes sociais – facebook, twitter) não tem de ser necessariamente problemática, uma vez que a maioria 
dos jovens utilizam este canal para comunicar com amigos e conhecidos (podendo estas formas de 
comunicação serem também promotoras do seu crescimento pessoal e social), a relação que os jovens 
estabelecem com os jogos online, pode efetivamente tornar-se um problema. De facto, o uso intensivo dos 
jogos online pode conduzir a um comportamento aditivo, uma vez que os mecanismos neuro psicológicos 
que se desencadeiam a partir do uso repetido e continuado do jogo, são semelhantes aos produzidos na 
adição com substâncias. 

 A partir de uma análise dos dados do ECTAD 2015 podemos realçar, a prevalência considerável de 
comportamentos que se enquadram nos comportamentos aditivos sem substância ou que podem ser de 
risco para este domínio, sendo, nomeadamente :  

4.5.1 JOGO A DINHEIRO (GAMBLING): CONTINENTE  

Globalmente, 8,5% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, jogaram a dinheiro, nos 12 meses que antecederam 
o estudo (P12M); 

 Por sexo, esses valores são: M-14% e F-4% (. 

4.5.2 JOGO A DINHEIRO (GAMBLING): ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA  

 Na área metropolitana de Lisboa  8% dos alunos jogaram a dinheiro nos últimos 12 meses pelo menos uma 
vez. 

4.5.3 UTILIZAÇÃO DE INTERNET: CONTINENTE 

Globalmente, 96% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, utilizaram a internet, nos 7 dias que antecederam o 
estudo (P7D); por sexo, os valores são idênticos, 96% para ambos os sexos. 
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No que se refere á utilização de jogos Jogos eletrónicos (Gaming), 42% dos alunos jogaram nos últimos 7 
dias; Por sexo: M-68% e F-19% 

 Relativamente aos jogos a dinheiro pela internet (Gambling), 7% dos alunos jogaram a dinheiro pela internet 
nos últimos 7 dias; Por sexo: M-12% e F-3% 

4.5.4 UTILIZAÇÃO DE INTERNET: ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 96%. Utilizaram globalmente a internet nos últimos 7 dias  

 Por tipo de atividade: Redes Sociais, 92%; Streaming and Downloading, 79%; Procurar Informação, 73%;  
Jogos eletrónicos (Gaming), 42%; Procurar/Comprar/Vender produtos, 24%; Jogos a Dinheiro (Gambling), 6%. 

 Estes indicadores apontam para a necessidade de uma intervenção preventiva no âmbito dos 
comportamentos aditivos sem substância e corroboram a perceção dos parceiros do terreno escolas, ONG) 
relativamente a uma preocupação crescente com esta problemática 

Neste sentido, esta problemática tem merecido a atenção das políticas de saúde, tendo surgido nos últimos 
anos algumas respostas direcionadas para a intervenção neste domínio, nomeadamente a criação do  NUPI – 
Núcleo de Utilização Problemática da Internet do Hospital de Santa Maria, que  presta acompanhamento a 
adolescentes e jovens relativamente aos quais foi diagnosticada uma  utilização problemática da internet, 
muitas vezes associada a outros problemas,  como a descompensação psiquiátrica, atos de violência, 
disrupção familiar, entre outros. 

Para além deste serviço, a intervenção preventiva desenvolvida pela DICAD/ Equipas de Prevenção de Lisboa 
– UD Taipas/UA e do CRI Lisboa Oriental – Xabregas, no contexto escolar e/ou comunitário começa a 
identificar situações problema, principalmente no contexto escolar. Nesta sequência, as intervenções ao 
nível da prevenção indicada, na Consulta de Adolescentes ao abrigo do Programa “CUIDA-TE” desenvolvidas 
pela ET de Xabregas (IPDJ/ Parque das Nações) e pelo Projeto Corda Bamba da Equipa de Prevenção da UD –
Taipas e UA a funcionar no  IPDJ/ sede), já iniciaram o acompanhamento a jovens referenciados com esta 
problemática. 

É igualmente na internet que os jovens procuram informação sobre as SPA e criam espaços de discussão e 
partilha sobre esta questão. Neste sentido, torna-se fundamental que as intervenções preventivas passem 
por estratégias que utilizem as novas tecnologias como canais privilegiados de comunicação com os jovens, 
promovendo o desenvolvimento de aplicações que permitam o acesso fácil e atual à informação sobre SPA, 
ao controlo e monitorização do risco e às respostas neste domínio. 

Torna-se fundamental iniciar intervenções preventivas em meio escolar, sobre esta problemática, que 
resulte de uma articulação interministerial (Ministérios da Educação e da Saúde). Estas intervenções devem 
ser multicomponentes, incluindo principalmente ações de informação/sensibilização para técnicos, crianças, 
jovens e pais, programas de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; bem como a definição de 
linhas orientadoras para lidar com estes CAD, integradas no guião de procedimentos, que envolva capacitar 
os técnicos para a identificação precoce, abordagem, sinalização e/ou encaminhamento para as respostas da 
DICAD e/ou de outros serviços especializados (ex. NUPI, etc) 

Em simultâneo, reforça-se a necessidade de promover e de aumentar a abrangência da referenciação e 
acompanhamento especializado dos jovens com esta problemática, identificados pelos Gabinetes de Apoio 
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ao Aluno e Família das escolas e por outras instituições parceiras, em articulação com as diferentes respostas 
especializadas na área dos CAD (entre elas: as respostas descentralizadas de Prevenção Indicada da DICAD 
em Lisboa; as Equipas de Tratamento Ambulatório (UD-Centro das Taipas, UA e ET Xabregas), quer a 
necessidade de respostas ao nível de Internamento em Comunidades Terapêuticas. 

4.6 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PREVENÇÃO 

Apresentam-se de seguida, alguns quadros com as propostas de intervenção consideradas necessárias na 
área da Prevenção na Cidade de Lisboa. 
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PROBLEMA 1 – ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTOS DE RISCO (CONSUMO DE SPA, COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE RISCO, CONDUTAS ANTISSOCIAIS) E/OU ADOLESCENTES 
EXPOSTOS A VÁRIOS FATORES DE RISCO QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DA CIDADE DE LISBOA 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Escolas TEIP: existem 11 
escolas TEIP, 
nomeadamente as escolas 
Baixa Chiado, Pintor Almada 
Negreiros, Olaias, Fernando 
Pessoa, Francisco Arruda, 
Luís António Verney, Padre 
Cruz, Piscinas – Olivais, 
Damião de Góis, Manuel da 
Maia e José Gomes Ferreira. 

Outras Escolas do 2º, 3º e 
ensino secundário da cidade 
de Lisboa com níveis mais 
elevados de insucesso e/ou 
abandono escolar e que tem 
maior número de alunos 
inseridos em Medidas 
Alternativas  de Educação 
Formação: a Bartolomeu de 
Gusmão (1  turma), Dom 
Dinis (3 turmas), Benfica (1 
turma); Secundária Marquês 
de Pombal (3 turmas); 
Almada Negreiros (2 
turmas); Olaias (1  Turma); 
Bartolomeu de Gusmão ( 1 
turma).   

Adicionalmente existem 7 
escolas profissionais que 
tem estas medidas. 

 

Cerca de 500 
alunos do Ensino 
Básico e 
Secundário, em 
particular os 
inseridos nas 
medidas 
alternativas de 
educação/ 
formação, 
nomeadamente 
cerca de 240  
alunos de CEF,  
105 nos cursos  
PIEF´S; bem como 
os alunos 
sinalizados no 
âmbito dos GAAF 
com consumos de 
cannabis e/ou 
consumos nocivos 
de álcool 
sinalizados (cerca 
de 150 previstos); 
idades 
compreendidas 
entre os 12 e os 
18 anos de idade, 
predominante-
mente, do sexo 

 Consumo de tabaco e álcool 
entre os alunos do 2º, 3º ciclos e 
ensino secundário 

Consumo de cannabis entre os 
alunos do 3º ciclo  e ensino 
secundário 

Outros comportamentos aditivos 
sem substância: utilização 
problemática de internet, 
gaming, etc. 

Baixa motivação escolar; 
Insucesso escolar repetido; 
Absentismo e abandono escolar;  

Integração em grupos de pares 
com comportamentos 
desviantes; Indisciplina e 
comportamentos antissociais 

Comportamentos sexuais de 
risco 

Fragilidade das respostas 
educativas  

Exposição a fatores de risco 
familiares (práticas parentais 
caracterizadas pelo fraco 
envolvimento/monitorização dos 
pais na vida dos filhos, baixas 
expectativas face à escola, 
conflitos familiares, violência 

As escolas TEIP dispõem de um conjunto de recursos adicionais 
para fazer face às diferentes vulnerabilidades identificadas, 
nomeadamente a existência de uma equipa multidisciplinar 
constituída por um psicólogo, um técnico de serviço social e um 
animador. 

Diferentes projetos ao abrigo do Programa “Escolhas”, que 
desenvolvem intervenções ao nível do apoio ao estudo, 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, atividades 
ocupacionais, entre outras. 

Apoio social às famílias desenvolvido pelas instituições que 
prestam respostas neste domínio, com particular relevância para 
a SCML/UDIP’s. 

Acompanhamento a famílias em risco no âmbito da intervenção 
da CPCJ, ECJ. 

Projetos no âmbito da Educação para a Saúde (prevenção do 
consumo de SPA, Prevenção dos comportamentos anti-sociais, 
Comportamentos sexuais de risco) ao abrigo do Programa 
PAPES/Ministério da educação 

Projetos de promoção da Saúde ao abrigo do Programa Nacional 
de Saúde Escolar da DGS com particular ênfase para o Projeto de 
Prevenção do Tabagismo 

Intervenção Preventiva desenvolvida pela DICAD/ Equipas de 
Prevenção, concretamente a Equipa de Prevenção de Lisboa da 
UD-Centro das Taipas e UA e a Equipa de Prevenção do CRI Lisboa 
Oriental - ET  Xabregas ( Formação de Professores Programa Eu e 
os Outros,  ações de informação /sensibilização para técnicos de 
educação e alunos; medidas reguladoras- Guião de 
Procedimentos) 

Esta intervenção integrada deverá visar: 

 A criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração de um 
plano de prevenção multicomponentes na Escola/Agrupamento 
de Escolas, em articulação com as Equipas Multidisciplinares 
(Dec. Lei 54/2018 de 6 de Julho), as Equipas do PES, a Direção e 
outros agentes que intervêm na escola (Equipas de Saúde Escolar, 
equipas associadas ao programa Escolhas, aos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social (CLDS), Equipas das Juntas de 
Freguesias, Equipas do Programa Escola Segura, Associações de 
Pais, entre outras); 

 A capacitação do Grupo de Trabalho para a Prevenção e de 
outros professores, técnicos, assistentes operacionais para a 
elaboração e desenvolvimento do plano de prevenção 
multicomponentes. Esta capacitação deverá abranger as 
seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem 
Substâncias Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de Proteção; 
Princípios, Estratégias, Modelos e Programas de Prevenção; 
Medidas Ambientais Reguladoras (Guião de Procedimentos); 
Abordagem a situações relacionadas com CAD; Recursos 
existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

O Plano de Prevenção Multicomponentes deve articular-se com 

outras intervenções que estejam em curso, nomeadamente no âmbito 

da promoção do sucesso escolar, da saúde e da prevenção da 

violência, entre outras. 

Deverá incluir as seguintes componentes: 
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masculino que 
frequentam estas 
escolas 

 

doméstica, comportamentos 
aditivos, desemprego, 
precariedade económica, 
criminalidade) 

Exposição a fatores de risco 
ambientais (proveniência de 
bairros sociais ou zonas mais 
desfavorecidas da cidade.  

Consulta de Adolescentes ao abrigo do Programa “CUIDA-TE” 
desenvolvidas pelo CRI Lisboa Oriental - no  IPDJ/ Parque das 
Nações ) e pelo Projeto Corda Bamba da UD das Taipas e UA na 
sede do IPDJ. 

Programa Escola Segura, implementado pela PSP. 

Programa “Secundário para todos”, promovido pela CML 

Bem como outros recursos  identificados neste capitulo 

 A operacionalização de medidas reguladoras, através da criação 
de um guião de procedimentos com linhas orientadoras para lidar 
com a questão dos comportamentos aditivos dos jovens e a 
criação de um sistema de referenciação e de um grupo de 
trabalho no âmbito da intervenção junto de alunos com 
consumos de SPA e outros CAD, que garanta a abordagem, 
referenciação e/ou encaminhamento dos alunos e/ou suas 
famílias para as respostas de Saúde, entre elas a DICAD ao nível 
da Prevenção Indicada/Tratamento;  

 Desenvolvimento de estratégias complementares de nível 
ambiental junto do comércio/restauração próxima às escolas no 
sentido da capacitação para a venda responsável de álcool, 
tabaco e jogos da “sorte” (placard, raspadinhas, euromilhões, 
etc.); estas estratégias devem ser implementadas em articulação 
com a saúde, a polícia – programas de proximidade e as 
associações empresariais locais;  

 Programas de promoção de competências pessoais e sociais, no 
âmbito da prevenção universal ou seletiva, adequados a cada 
fase do desenvolvimento, culturalmente apropriados aos grupos-
alvo e adaptados às suas características (idade, género, 
etnicidade, comunidade). Os programas devem basear-se em 
exemplos de boas práticas, recorrendo a programas validados ou 
em fase de validação por entidades creditadas para esse efeito.28  

 Envolvimento dos alunos em projetos/ iniciativas numa lógica de 
educação de pares, na informação/ sensibilização sobre as 
diferentes temáticas associadas aos comportamentos de risco na 

                                                             

28 Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) – vide link de Base de Registo de Programas de Prevenção baseados em evidência científica - http://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/xchange; Vide link para a Área Droga e Crime das Nações Unidas (UNODC) - https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
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adolescência. Projetos a desenvolver por iniciativa dos alunos em 
articulação com o grupo de Trabalho da Prevenção da Escola29 e 
com outros parceiros da comunidade (Juntas de Freguesia, 
Câmara Municipal de Lisboa, IPSS, IPDJ, entre outros). 

 Intervir junto das famílias/encarregados de educação, 
integrando-os no desenvolvimento das medidas reguladoras 
(Guião de Procedimentos), bem como através de sessões de 
informação/sensibilização sobre as diferentes temáticas 
relacionadas com o desenvolvimento na adolescência/ 
comportamentos de risco e práticas parentais.  

 Desenvolver uma intervenção de proximidade na rua, junto das 
escolas e/ou instituições similares, que no seu perímetro escolar, 
identificam jovens (alunos ou não) a consumir substâncias lícitas 
e/ou ilícitas com consumos na rua e/ou tráfico de SPA. Esta 
intervenção deve cruzar com abordagens de prevenção indicada 
e articular-se com o Projeto de Prevenção da Escola, de forma a 
fazer um trabalho motivacional para diminuir riscos associados ao 
uso de SPA em contexto escolar, desmobilizar os jovens de 
consumir naqueles contextos e/ou diminuir o impacto da 
modelagem social entre pares. 

 Assegurar o acompanhamento psicossocial dos jovens em 
situação de risco, identificados pelos Gabinetes de Apoio ao 
Aluno e Família das escolas ou pelos Grupos de Trabalho criados 
no âmbito da implementação de linhas orientadoras para lidar 
com CAD, em articulação com o atendimento a jovens realizado 
pela DICAD, na Consulta do Programa “Cuida-te” do IPDJ/Parque 
das Nações, no Projeto Corda Bamba (IPDJ – Sede) e com as 
Equipas de Saúde Escolar dos ACES e com outras respostas 

                                                             

29 Os programas devem basear-se em exemplos de boas práticas, recorrendo a programas validados ou em fase de validação por entidades creditadas para esse efeito, entre elas: Observatório Europeu das 
Drogas e da Toxicodependência (OEDT) – vide link de Base de Registo de Programas de Prevenção baseados em evidência científica - http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange; Vide link para a 
Área Droga e Crime das Nações Unidas (UNODC) - https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
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existentes ou a criar no território. 
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PROBLEMA (2) – Jovens universitários com consumos abusivos de álcool, de outras SPA e outros CAD; com outras consequências associadas e que procuram ajuda para lidar com 
esta problemática, ou que são referenciados pelas CDT´s e pelos serviços académicos ou outras entidades. 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Cidade de Lisboa 

 

(setting: 
Universidades da 
Cidade de Lisboa) 

 

 

 

Jovens Universitários com 
consumos de SPA e outros CAD, 
em particular consumos abusivos 
de álcool e/ou  uso regular de 
outras SPA, com  outras 
problemáticas associadas que 
procuram ajuda para lidar com 
esta problemática, ou que são 
referenciados pelas CDT´s e pelos 
serviços académicos ou outras 
entidades. 

Consumo recreativo de 
álcool e outras SPA e outros 
comportamentos de risco ( 
condução sob o efeito de 
álcool, comportamentos 
sexuais de risco) 

Uso regular/abuso de álcool 

Consumo regular de 
cannabis e outras SPA 

Perturbações sócio-afetivas 
ligadas ao consumo de SPA 

Desmotivação e fracos 
resultados académicos  

Disfunções familiares e 
perturbação da relação 
familiar  

Consulta de Adolescentes e jovens  ao abrigo 
do Programa “CUIDA-TE” desenvolvidas pelas 
ET de Xabregas ( IPDJ/ Parque das Nações ) e 
ET das Taipas/UA ( Projeto Corda Bamba IPDJ/ 
sede). 

Gabinetes de apoio social e psicológico para 
os estudantes do ensino Universitário público 
e privado  

Intervenção nas festas académicas 
(concretamente na Semana Académica de 
Lisboa, desenvolvidas pela DICAD  e que 
envolvem formação e metodologia de 
educação de pares com estudantes 
universitários 

Intervenção do Projeto financiado no  âmbito 
do PORI,   na área da redução de riscos nos 
contextos recreativos da Cidade de  Lisboa  

 Promover a referenciação e acompanhamento especializado dos jovens com 
esta problemática identificada pelos Serviços Sociais e de Saúde das 
Universidades em articulação com as consultas de Prevenção indicada 
desenvolvidas pelas ET de Xabregas (IPDJ/ Parque das Nações) e UD-Centro 
das Taipas/Unidade Alcoologia (Projeto Corda Bamba – sede IPDJ) no âmbito 
do programa “Cuida-te” do IPDJ. Este objetivo implica reforço de meios 
(profissionais para o acompanhamento multidisciplinar dos jovens e para a 
supervisão referente à questões CAD dos serviços sociais e de saúde das 
Universidades). 

 Formar jovens universitários na área das SPA/CAD, numa lógica de educação 
de pares, em articulação com as associações académicas, visando o seu 
envolvimento na promoção de ações na área da prevenção/redução de 
riscos junto dos seus pares, intervenção integrada com a área de RRMD, no 
âmbito das festas académicas. 

 Formar os profissionais dos serviços sociais e de saúde das universidades 
(gabinetes de apoio psicológico) na área dos CAD no sentido da sua 
capacitação para intervirem neste domínio. 

 Promover a introdução de módulos de formação na área dos CAD nos planos 
curriculares dos cursos do ensino superior que formam profissionais na área 
da saúde, serviço social, educação e/ou de áreas de ensino que preconizam 
no futuro intervir com população alvo, em particular crianças e/ou jovens. 
Promover a introdução de módulos sobre CAD – nomeadamente com os 
temas redução de riscos e serviço responsável – nas escolas profissionais e 
escolas superiores de hotelaria e turismo. 
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PROBLEMA (3) – ADOLESCENTES E JOVENS CONSUMIDORES, COM 16 A 25 ANOS, DE ÁLCOOL/CANNABIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAEM CONTEXTO COMUNITARIO 

Territórios  Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Freguesia do 
Parque das 
Nações: Bairro 
Quinta dos 
Machados; 
Quinta das 
Laranjeiras; 

 

Freguesia dos 
Olivais: Bairro 
dos Índios, Bairro 
Bensaúde;  

 

Freguesia 
Marvila: Bairro da 
Flamenga (Malha 
H), Bairro do 
Armador, Bairro do 
Condado, Bairro 
Marquês de 
Abrantes, Bairro 
dos Alfinetes, 
Bairro Quinta dos 
Salgados 

 

Freguesia do 
Areeiro: Bairro 

Cerca  de 350  
adolescentes/ 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 25 
anos, com 
consumos de 
cannabis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes, que se 
juntam nalguns 
locais destes  
bairros  

 

 

 

Consumo 
regular/abuso de 
álcool e cannabis; 

Exposição a ambientes 
de consumo e tráfico 
de SPA; 

Envolvimento em 
comportamentos de 
riscos e desviantes 
(pequeno tráfico, 
furtos, violência); 

Absentismo e 
abandono escolar; 

Insucesso escolar 
repetido; 

Baixo nível de 
escolaridade; 

Ausência de projetos 
de vida ao nível da 
formação e/ou de 
inserção profissional  

Famílias multi-
problemáticas 
(práticas parentais 
negligentes, conflitos 
familiares, violência 
doméstica, 
comportamentos 
aditivos, desemprego, 

Projetos ao abrigo do Programa Escolhas existentes nos 
territórios identificados:  

Atendimento Social e atendimento psicológico na Juntas 
de Freguesia do s territórios identificados; 

Equipas de Saúde escolar dos ACES Lisboa Norte, Lisboa 
central e Lisboa Ocidental. 

Consulta de Adolescentes da DICAD – CRI Lisboa Oriental 
de Prevenção Indicada/ Tratamento, desenvolvida por 
técnicos da  ET de Xabregas no edifício do IPDJ no Parque 
das Nações, ao abrigo do Programa “CUIDA-TE”; Projeto 
Corda Bamba da Equipa de Prevenção de Lisboa, 
desenvolvida no edifício do IPDJ na sede, ao abrigo do 
Programa “CUIDA-TE”. 

Espaço W+ e Aparece – respostas de saúde juvenil 

CPCJ Oriental, Central, Ocidental, Norte– 
acompanhamento psicossocial das crianças e jovens. 

UDIP  da SCML – acompanhamento psicossocial das 
famílias. 

Espaço LX Jovem da Divisão da Juventude da CML –   
Gabinete da Gebalis – acompanhamento de proximidade 
às famílias, no que concerne à questão da habitação 
social; articulação com os diferentes parceiros sociais. 
Centro Comunitário dos Lóios  e da Bela Vista/ PRODAC 
da SCML - Apoio social, atividades ocupacionais para 
crianças e jovens 

Instituto de Apoio à Criança 

Associação Benfica – Programas desportivos e promoção 
de competências pessoais e sociais através do desporto; 

Rede Emprega do Vale de Alcântara da Fundação Aga 

A intervenção no contexto comunitário deve partir de: 

 Capacitação das Equipas Técnicas Interinstitucionais de Acompanhamento de 
Crianças, Jovens e suas Famílias para o acompanhamento integrado de crianças e 
jovens em risco na área dos CAD. Esta capacitação deverá abranger as seguintes 
áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias Psicoativas; Substâncias 
Psicoativas: efeitos e consequências; Abordagem a situações relacionadas com CAD; 
Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

 Promoção de reuniões de discussão de casos, em que existam questões relacionadas 
com CAD, no âmbito do trabalho das Equipas Técnicas Interinstitucionais. 

 Capacitação dos técnicos envolvidos nos Planos Locais de Prevenção, no âmbito dos 
PLII. Esta capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos 
com e sem Substâncias Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de Proteção; 
Princípios, Estratégias, Modelos e Programas de Prevenção; Medidas Ambientais 
Reguladoras (Guião de Procedimentos); Abordagem a situações relacionadas com 
CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

Para este grupo alvo considera-se prioritário o desenvolvimento de intervenções de 
proximidade, em contexto comunitário ou de rua, que tenham por base uma intervenção 
integrada entre a área da Prevenção Ambiental, da Prevenção Indicada, da Inserção e da RRMD 
e capaz de ir ao encontro das suas necessidades e perfis comportamentais. Este trabalho deve 
articular-se com as intervenções em curso, entre elas Programa Escolhas, Rede Emprega, 
Garantia Jovem (do IEFP), Projetos ao abrigo BIP ZIP, CLS, CLDS, consultas de adolescentes e 
jovens da DICAD e outras. Esta intervenção tem como objetivos: 

 aproximar os jovens dos recursos/respostas no território (consultas de 
adolescentes/jovens da área da saúde, ocupação e lazer, formação e emprego, entre 
outras);  

 desenvolver novas respostas a partir das necessidades identificadas (projetos que 
possam partir das próprias iniciativas dos jovens da comunidade; respostas 
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Portugal Novo 

Freguesia da 
Penha de França: 

Bairro da Quinta do 
Lavrado 

Vale de Alcântara  

Da freguesia de 
Alcântara: Bairro 
do Cabrinha e 
Bairro do Loureiro 
Junto aos cafés, nas 
traseiras/arcadas 
dos prédios  

Da Freguesia de 
Campolide: Bairros 
da Liberdade e da 
Bela Flor 

Freguesia do 
Lumiar:  

Bairros sociais da 
antiga Musgueira/ 
Alto do Lumiar 
(Norte, Centro e 
Sul); Bairro da Cruz 
Vermelha  

Freguesia de 
Carnide: Bairro da 
Horta Nova; Bairro 
Padre Cruz  

precariedade 
económica, 
criminalidade). 

Khan – criação de uma rede de parceiros para a 
empregabilidade que inclui o tecido empresarial; criação 
de uma metodologia comum aos diferentes parceiros 
que intervêm na área da empregabilidade, promoção de 
competências para a empregabilidade, Job matching, 
formação profissional adaptada aos perfis da população 
alvo, em conjugação com as necessidades do mercado de 
trabalho.  

CAF – Centro de Artes e Formação - atividades 
culturais/artísticas /educativas, dinâmicas de grupo, 
campo de férias. Sinalização pelo serviço social para 
jovens em maior risco. 

Centro Social da Musgueira- mediateca, salas de estudo, 
cursos de formação profissional, campos de férias. 

PSP e Policia Municipal  

Bem como outras respostas referidas no enquadramento 
deste capítulo, desenvolvidas pela equipa de prevenção 
de Lisboa e do CRI lisboa Oriental, bem como as 
referentes ao BIPZip, CLDS , da CML e outras. 

alternativas e inovadoras na área da educação/formação); 

 Implementar estratégias de nível ambiental, junto do comércio/restauração, 
priorizando as que estão mais próximas das escolas e dos bairros vulneráveis no 
sentido da capacitação para a venda responsável de álcool, tabaco e jogos da “sorte” 
(placard, raspadinhas, euromilhões, etc.); estas estratégias devem ser implementadas 
em articulação com a saúde, a polícia de proximidade/programa comércio seguro, o 
policiamento comunitário e as associações empresariais locais (sensibilização e 
formação aos vendedores comerciantes, fiscalização e outras iniciativas). 

Deve organizar-se a partir da estruturação de um projeto transversal a diferentes territórios, 
podendo ser, numa primeira fase, selecionados dois a três territórios para desenvolvimento 
experimental do projeto. O projeto contemplará: 

1. Criação de uma equipa para a elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto, 
constituída por representantes da DICAD, CML, Juntas de Freguesia dos territórios 
selecionados, SCML e outros parceiros que tenham um papel relevante nas 
possibilidades de execução do projeto. 

2. Construção de um modelo de intervenção, com pesquisa de referenciais, contacto 
com projetos da mesma natureza de âmbito nacional e internacional e elaboração de 
um plano de acção e de formação; Esta etapa deverá ser realizada em parceria com 
as entidades de cada território selecionado e com as entidades transversais da cidade 
(Câmara Municipal de Lisboa, Programa Escolhas, Rede Emprega, IEFP, IPDJ, 
CNPPDCJ, DICAD). 

3. Criação de uma Equipa de Rua e capacitação dos recursos humanos que irão intervir 
de acordo com o modelo preconizado. Esta equipa deverá incluir recursos humanos 
próprios das entidades parceiras e a contratar especificamente para o projeto. 
Deverá incluir também mediadores/facilitadores de pares. 
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PROBLEMA (4) – CRIANÇAS DOS BAIRROS SOCIAIS DA CIDADE DE LISBOA, EXPOSTOS A DIFERENTES FATORES DE RISCO DE ORDEM FAMILIAR E AMBIENTAL (0-10 ANOS) 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Bairros 
Sociais da 
Cidade de 
Lisboa, em 
particular 
nas 
freguesias de 
Alcântara, 
Ajuda e 
Marvila 

Crianças 
dos 6 aos 
10 anos, 
priorizando 
as 
sinalizadas 
às CPCJ’s, 
às ECJ’s 
e/ou 
Equipas 
Tutelares 
Educativas 
da DGRS 

 

Exposição a fatores de risco 
familiares (práticas parentais 
negligentes, Fraco 
acompanhamento dos percursos 
escolares dos filhos, conflitos 
familiares, violência doméstica, 
comportamentos aditivos, 
desemprego, baixos níveis de 
escolaridade dos pais, precariedade 
económica, criminalidade). 

Exposição a fatores de risco 
ambientais (praticas de consumo 
de SPA e outros comportamentos 
desviantes entre jovens e adultos 
dos bairros, criminalidade, 
violência) 

Perturbações do comportamento e 
sócio-afetivas  

Dificuldades de adaptação ao meio 
escolar, dificuldades de 
aprendizagem, fraco rendimento 
escolar.  

 Envolvimento precoce em 
comportamentos de risco por 
afiliação a pares e irmãos mais 
velhos com comportamentos 
desviantes.  

SCML – UDIP´s, Centros Comunitários, Projeto 
W+  

CML através dos diferentes programas de 
intervenção desenvolvidos nestes territórios 
pelo Departamento de Direitos Sociais nas 
diferentes divisões e pela Direção de 
Habitação e Desenvolvimento Local. 

Juntas de Freguesia através dos diferentes 
programas de intervenção desenvolvidos 
nestes territórios 

ARSLVT: 

Saúde Escolar e Centros de Saúde; Serviços de 
Saúde Mental (Departamentos de 
Pedopsiquiatria, e Psiquiatria,);  

DICAD – CRI´s, UD e Unidade de Alcoologia 

Instituições locais que intervêm com crianças, 
jovens e famílias 

Agrupamentos de Escolas que servem estes 
territórios 

CPCJ´S 

Segurança Social 

PSP e Policia Municipal  

Direção Geral da Educação 

Programa “Escolhas” 

A intervenção no contexto comunitário deve partir de: 

 Capacitação das Equipas Técnicas Interinstitucionais de Acompanhamento de Crianças, Jovens e 
suas Famílias para o acompanhamento integrado de crianças e jovens em risco na área dos CAD. 
Esta capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem 
Substâncias Psicoativas; Substâncias Psicoativas: efeitos e consequências; Abordagem a situações 
relacionadas com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

 Promoção de reuniões de discussão de casos, em que existam questões relacionadas com CAD, no 
âmbito do trabalho das Equipas Técnicas Interinstitucionais. 

 Capacitação dos técnicos envolvidos nos Planos Locais de Prevenção, no âmbito dos PLII. Esta 
capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias 
Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de Proteção; Princípios, Estratégias, Modelos e Programas 
de Prevenção; Medidas Ambientais Reguladoras (Guião de Procedimentos); Abordagem a 
situações relacionadas com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de 
Saúde. 

 Assegurar a continuidade e aumentar a abrangência do apoio especializado das Equipas de 
Tratamento de Xabregas, do Centro das Taipas e da Unidade de Alcoologia no acompanhamento 
de famílias em risco com comportamentos aditivos, com filhos nesta faixa etária, em articulação 
com a intervenção dos Equipas Técnicas Interinstitucionais, criadas no âmbito da Estratégia de 
Intervenção Integrada com Crianças e Jovens para a Cidade de Lisboa, com as CPCJ, SCML, os 
Serviços de Saúde Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria e Psiquiatria) e outras entidades. 
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PROBLEMA (5) – PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES DOS BAIRROS SOCIAIS DA CIDADE DE LISBOA, EXPOSTOS A DIFERENTES FATORES DE RISCO DE ORDEM FAMILIAR E AMBIENTAL (11-
18 ANOS) 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Bairros 
Sociais da 
Cidade de 
Lisboa, em 
particular 
nas 
freguesias 
de 
Alcântara, 
Ajuda e 
Marvila 

Pré adolescentes e 
adolescentes entre 
os 11 e os 18 anos 
de idade, 
priorizando as 
sinalizadas às 
CPCJ’s, às ECJ’s 
e/ou  Equipas 
Tutelares 
Educativas da DGRS 

Exposição a fatores de risco familiares 
(práticas parentais negligentes, Fraco 
acompanhamento dos percursos escolares 
dos filhos, conflitos familiares, violência 
doméstica, comportamentos aditivos, 
desemprego, baixos níveis de escolaridade 
dos pais, precariedade económica, 
criminalidade) 

Exposição a fatores de risco ambientais 
(práticas de consumo de SPA e outros 
comportamentos desviantes entre jovens e 
adultos dos bairros, criminalidade, violência) 

Perturbações do comportamento e sócio-
afetivas  

Dificuldades de adaptação ao meio escolar, 
dificuldades de aprendizagem, fraco 
rendimento escolar, absentismo e insucesso 
escolar 

Dificuldade em perspectivar alternativas para 
os seus projectos de vida/ projectos de 
formação 

Envolvimento em comportamentos de risco 
(consumo de SPA, violência, pequena 
delinquência) 

SCML – UDIP´s , Centros Comunitários, Projeto W+  

CML  através dos diferentes programas de 
intervenção desenvolvidos nestes territórios pelo 
Departamento de Direitos Sociais nas suas diferentes 
divisões e pela Direção de Habitação e 
Desenvolvimento Local. 

Juntas de Freguesia através dos diferentes 
programas de intervenção desenvolvidos nestes 
territórios 

ARSLVT : DICAD – Equipas de Prevenção e Respostas 
Prevenção Indicada no âmbito do programa” Cuida-
te” do IPDJ- parque das Nações e Projeto Corda 
Bamba;  Saúde Escolar e Centros de Saúde; Serviços 
de Saúde Mental (Departamentos de 
Pedopsiquiatria, e Psiquiatria); Aparece 

Instituições locais que intervêm com crianças, jovens 
e famílias 

Agrupamentos de Escolas que servem estes 
territórios 

CPCJ´S/EMAT’s 

Segurança Social 

Instituto de Apoio à Criança 

PSP e Polícia Municipal 

Direção Geral da Educação 

Programa “Escolhas” 

A intervenção no contexto comunitário deve partir de: 

 Capacitação das Equipas Técnicas Interinstitucionais de Acompanhamento de 
Crianças, Jovens e suas Famílias para o acompanhamento integrado de crianças e 
jovens em risco na área dos CAD. Esta capacitação deverá abranger as seguintes 
áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias Psicoativas; Substâncias 
Psicoativas: efeitos e consequências; Abordagem a situações relacionadas com 
CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

 Promoção de reuniões de discussão de casos, em que existam questões 
relacionadas com CAD, no âmbito do trabalho das Equipas Técnicas 
Interinstitucionais. 

 Capacitação dos técnicos envolvidos nos Planos Locais de Prevenção, no âmbito 
dos PLII. Esta capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos 
Aditivos com e sem Substâncias Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de 
Proteção; Princípios, Estratégias, Modelos e Programas de Prevenção; Medidas 
Ambientais Reguladoras (Guião de Procedimentos); Abordagem a situações 
relacionadas com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional 
de Saúde. 

 Desenvolvimento de programas de promoção de competências pessoais e sociais 
em contexto comunitário, em articulação, com as associações locais (Programa 
Escolhas, CLDS, Contratos Locais de Segurança (CLS) e Juntas de Freguesia – 
espaços jovens, SCML e CML. 

 Promover respostas preventivas precoces que reforcem processos de vinculação 
familiar, entre elas, desenvolvimento de Programa(s) de Educação Parental, 
focando as diferentes temáticas relacionadas com o desenvolvimento da criança e 
práticas parentais, numa óptica de desenvolvimento de competências parentais. 
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Recomenda-se a utilização do Programa “Mais Família” da autoria de Maria 
Filomena Gaspar. 

 Assegurar a continuidade e aumentar a abrangência do apoio especializado das 
equipas de Tratamento de Xabregas, Centro das Taipas e Unidade de Alcoologia no 
acompanhamento de famílias em risco com comportamentos aditivos, com filhos 
adolescentes, em articulação com a ação das CPCJ, SCML, Centros de Saúde e 
Serviços de Saúde Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria, e Psiquiatria, 
Projeto W+ da SCML) e outras entidades. 

 Garantir o Apoio psicossocial aos adolescentes em risco e/ou suas famílias. 

 Alargar as respostas de acompanhamento psicossocial/psicoterapêutico para 
crianças/ jovens e suas famílias em situação de maior risco, com o objetivo de 
reduzir a severidade e intensidade dos CAD e outros comportamentos de risco, em 
articulação com os recursos locais (SCML, Juntas de Freguesia, IPSS). 

 Identificação de situações de dependência face aos Comportamentos Aditivos, 
com necessidade de encaminhamento para tratamento, para a Equipa de 
Tratamento de Xabregas do CRI Lisboa Oriental, UD-Centro das Taipas ou Unidade 
de Alcoologia. 
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PROBLEMA (6) – ADOLESCENTES, MENORES DE 18 ANOS, COM CONSUMO DE ÁLCOOL E DE OUTRAS SPA EM ESPAÇOS RECREATIVOS, ESSENCIALMENTE NAS ZONAS DO CAIS DO 
SODRÉ, BAIRRO ALTO, LARGO DE SANTOS, ARCO DO CEGO, E EM OUTROS CONTEXTOS DE DIVERSÃO DA CIDADE DE LISBOA. 

Território Grupos Problemáticas Intervenções 
existentes no território 

Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Espaços recreativos, 
essencialmente nas 
zonas do Cais do 
Sodré, Bairro alto, 
Largo de Santos, Arco 
do Cego, e em outros 
contextos de diversão 
da cidade de lisboa. 

 

Adolescentes, menores 
de 18 anos, com 
consumo de álcool e de 
outras SPA em espaços 
recreativos e /ou em 
contexto de rua  
(previsão de cerca de 50 
a 100 menores, a 
intervenção a realizar irá 
permitir  diagnosticar 
este numero) 

Padrões de consumo 
nocivo de álcool, em 
particular “binge drinking” 
e embriaguez, bem como 
estão expostos a uma série 
de fatores de risco, entre 
eles destacamos: 

• baixa de monitorização 
e até negligência 
parental; 

• Exposição a 
comportamentos de 
risco de vária ordem: 
violência/vandalismo, 
comportamentos 
sexuais de risco, 

comportamentos de 
risco rodoviários, 
furtos/roubos, entre 
outros;  

 

 Neste contexto, as 
intervenções até 
desenvolvidas têm-se 
centrado em intervenções de 
RRMD, ao abrigo do 
financiamento do PORI; e 
pelo projeto “Sem rótulos”, 
projeto conjunto com a CPCJ 
Lisboa ocidental, IAC, PSP 
que visava abordar os 
menores de 18 anos com 
consumos públicos de álcool 
e/ou outras SPA, sendo  que 
este Projeto já não se 
encontra em funcionamento.  

 SCML – UDIP´s , Centros 
Comunitários, Projeto W+  

CML  através dos diferentes 
programas de intervenção e 
dos diferentes pelouros, 
incluindo o desporto, a 
cultura, etc.  

Juntas de Freguesia através 
dos diferentes programas de 
intervenção desenvolvidos 
nestes territórios 

ARSLVT : DICAD – Equipas de 
Prevenção e Respostas 

Neste sentido, considera-se que para além de se dever dar continuidade às intervenções em curso no âmbito 
de RRMD, é necessário equacionar uma intervenção preventiva indicada, em articulação com a área de 
RRMD, de forma que esta seja mais integrada e adaptada às especificidades dos grupos-alvo, em particular 
junto dos menores de idade. Junto destes, considera-se que se deve implementar uma metodologia de 
intervenção, a partir dum projeto experimental, que tenha em conta alguns princípios, nomeadamente: 

 A salvaguarda da proteção da criança/jovem e a responsabilidade da família/tutores legais, no que 
se refere aos enquadramentos legais, entre eles, frequência de contextos noturnos sem supervisão 
parental, a idade legal de consumo de álcool e tabaco e a questão do consumo de substâncias 
ilícitas; 

 O papel institucional dos diferentes parceiros (Equipas de Rua, Polícia, CPCJ, Instituto de Apoio à 
Criança, entre outras).  

Este projeto teria os seguintes vetores de intervenção: 

• Estratégias de nível ambiental que preconizem junto dos comerciantes vendedores de álcool e/ou 
tabaco, e jogos da “sorte” (placard, raspadinhas, etc.) a venda responsável destas substâncias e 
licenciamento controlado (horas de abertura, horas de fecho, entre outros). 

• Intervenção integrada em contexto de diversão noturna que conjugue abordagens na área da redução 
de riscos e prevenção que permita: 

1. Ações de informação /sensibilização aos jovens para os riscos associados ao consumo e/ou para um 
consumo com menos riscos,  

2. Abordagem das situações de perigo, com avaliação dos riscos e promoção da segurança do jovem no 
imediato, com possibilidade de encaminhamento para respostas de prevenção indicada. Esta 
intervenção deve ser conjugada com a ação das equipas de polícia de proximidade da PSP e da 
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Prevenção Indicada no 
âmbito do programa” Cuida-
te” do IPDJ- parque das 
Nações e Projeto Corda 
Bamba;  Saúde Escolar e 
Centros de Saúde; Serviços 
de Saúde Mental 
(Departamentos de 
Pedopsiquiatria, e 
Psiquiatria); Aparece 

Instituições locais que 
intervêm com crianças, 
jovens identificados e suas 
famílias 

Agrupamentos de Escolas  

CPCJ´S/EMAT’s 

Instituto de Apoio à Criança 

PSP e Polícia Municipal 

Direção Geral da Educação 

Programa “Escolhas” 

polícia comunitária da Policia Municipal e com a CNPPDCJ. 

3. Promoção de alternativas de experiências em contexto noturno recreativo, que promovam estilos 
de vida saudáveis. Na área do desporto, articular as iniciativas ligadas com a preparação e 
implementação da Iniciativa Lisboa Capital do Desporto 2021. Na área da Cultura, integrar iniciativas 
que permitam mais acesso a novas experiências e potencialização de competências dos jovens. 
(exemplo: recintos desportivos/culturais com acesso gratuito à noite; organização de eventos/festas 
temáticas com envolvimento dos jovens dos territórios; cedência de espaços para organização de 
festas e/ou eventos desportivos por jovens; dar a conhecer, através de participação ativa, outros 
desportos, dança, outras expressões artísticas, entre outras).  

4. Desenvolvimento de intervenções integradas com a escola, PSP, empresas organizadoras destes 
eventos e área da prevenção da DICAD, que permitam promover competências para lidar com o 
risco associado aos CAD e outros, nos contextos de festas de escola/viagens de finalistas, saídas 
noturnas, entre outras. Estas intervenções devem integrar ações de informação/sensibilização para 
os jovens, ações no âmbito da educação de pares e ações de informação/sensibilização para as 
empresas organizadoras. 

Para a operacionalização deste projeto: 
Nos vetores 1 e 2 será necessário: 

 Criação de uma equipa para a elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação da 
intervenção, constituída por representantes da DICAD, CML, Junta de Freguesia do território 
selecionado, SCML, Associações de comerciantes, IPSS com intervenção na área dos CAD, Polícia e 
outros parceiros que tenham um papel relevante nas possibilidades de execução do projeto. 

 Construção de um modelo de intervenção e elaboração de um plano de ação e de formação. 

No vetor 3:  

 Desenvolvimento de um plano de ação.  

 Alocação e articulação de recursos (equipamentos, materiais, recursos humanos) através de 
parcerias entre entidades públicas (CML, IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, IP) e 
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privadas (tecido empresarial) para a implementação de ações no âmbito da promoção de 
alternativas de experiências em contexto noturno recreativo, que promovam estilos de vida 
saudáveis. 

No vetor 4:  

 Elaboração de um plano de ação, em articulação com os PLII. 

 Alocação e articulação de recursos humanos (CML, DICAD, Juntas de Freguesia, PSP – Programa 
Escola Segura, IPSS) para a implementação de ações nos contextos referidos.  
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4.7 CONCLUSÕES 

Tendo em conta o já exposto neste capitulo, as  propostas de intervenção encontram-se alinhadas com os 
resultados do trabalho realizado ao nível do Grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos em 
articulação com o Grupo de Trabalho da Crianças e Jovens, o qual  permitiu consolidar a avaliação de 
necessidades  e  a definição de propostas de intervenção para a Cidade de Lisboa  enquadradas no 
documento estratégico   “Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências : Uma Estratégia para a 
Cidade de Lisboa”, o qual integra o documento “Estratégia Integrada de Intervenção com Crianças e jovens  
para a cidade de Lisboa”. 

Pelo que toda e qualquer intervenção preventiva na cidade de Lisboa, deverá ser integrada no âmbito desta 
estratégia, incluindo as identificadas neste documento. 

Assim dos trabalhos realizados resultou a identificação de 6 problemas e 6 grupos-alvo, sendo que os 
mesmos foram subdivididos numa lógica de contextos de intervenção: 

• Contexto escolar – no qual se enquadra o Problema 1 – Adolescentes (cerca de 500) com 
comportamentos de risco (consumo de SPA, comportamentos sexuais de risco, condutas antissociais) 
e/ou adolescentes expostos a vários fatores de risco que frequentam as escolas da cidade de lisboa; 

• Contexto universitário – no qual se enquadra o Problema 2 – Jovens universitários com consumos 
abusivos de álcool, de outras SPA e outros CAD; com outras consequências associadas e que procuram 
ajuda para lidar com esta problemática, ou que são referenciados pelas CDT´s e pelos serviços 
académicos ou outras entidades. 

• Contexto comunitário, no qual desdobramos 2 dimensões de problemas: 

o Problema 3 - Os que envolvem cerca de 350 adolescentes e/ou jovens, com idades entre os 16 e 
os 25 anos, consumidores de álcool /cannabis e outras substâncias psicoativas e com outros 
comportamentos desviantes, residentes em vários bairros sociais e/ou outras zonas de 
diferentes freguesias da cidade de Lisboa, que abandonaram a escola, sem projetos de formação 
ou emprego, inseridos em culturas marginais e que não são abrangidos pelas respostas 
existentes.  

o Problema 4 e 5 - E os que envolvem crianças, pré-adolescentes e adolescentes residentes nos 
bairros sociais e zonas mais empobrecidas da cidade de Lisboa, sinalizadas às CPCJ’s e/ou ECJ’s, 
mais especificamente das freguesias de Alcântara, Ajuda e Marvila, expostos a diferentes fatores 
de risco de ordem familiar e ambiental 

• Contexto recreativo – no qual se enquadra o problema 6 - adolescentes, menores de 18 anos, com 
consumo de álcool e de outras spa em espaços recreativos, essencialmente nas zonas do Cais do Sodré, 
Bairro Alto, Largo de Santos, Arco do Cego, e em outros contextos de diversão da cidade de Lisboa (cerca 
de 500 a 100, mas número não diagnosticado) 

Tendo em conta os contextos de intervenção e os grupos identificados, consideramos que as intervenções a 
preconizar são as seguintes: 

• Contexto Escolar – no qual se enquadra o problema 1: 
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Tendo em conta os princípios preconizados no Referencial de Educação para a Saúde30 propõe-se o 
desenvolvimento de uma intervenção preventiva integrada, em meio escolar, que resulte de uma 
articulação interministerial (Ministérios da Educação e da Saúde) e articulação entre os diferentes 
parceiros locais (Câmara Municipal, Junta de Freguesia, ONG/IPSS, SCML, Equipas de Prevenção da 
DICAD, Equipas de Saúde Escolar, entre outras). Esta Intervenção deve enquadrar-se na Estratégica de 
Educação para a Cidadania na Escola (EECE), salvaguardar tempos letivos, com recurso a intervenções 
multicomponentes, continuadas no tempo (médio e longo prazo) e avaliadas, procurando uma 
intervenção em vários domínios da vida dos alunos - escola-família-comunidade,  

Esta intervenção integrada deverá visar: 

 A criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração de um plano de prevenção multicomponentes 
na Escola/Agrupamento de Escolas, em articulação com as Equipas Multidisciplinares (Dec. Lei 
54/2018 de 6 de Julho), as Equipas do PES, a Direção e outros agentes que intervêm na escola 
(Equipas de Saúde Escolar, equipas associadas ao programa Escolhas, aos Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS), Equipas das Juntas de Freguesias, Equipas do Programa Escola 
Segura, Associações de Pais, entre outras); 

 A capacitação do Grupo de Trabalho para a Prevenção e de outros professores, técnicos, assistentes 
operacionais para a elaboração e desenvolvimento do plano de prevenção multicomponentes. Esta 
capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias 
Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de Proteção; Princípios, Estratégias, Modelos e Programas de 
Prevenção; Medidas Ambientais Reguladoras (Guião de Procedimentos); Abordagem a situações 
relacionadas com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

O Plano de Prevenção Multicomponentes deve articular-se com outras intervenções que estejam em 
curso, nomeadamente no âmbito da promoção do sucesso escolar, da saúde e da prevenção da 
violência, entre outras. 

Deverá incluir as seguintes componentes: 

 A operacionalização de medidas reguladoras, através da criação de um guião de procedimentos com 
linhas orientadoras para lidar com a questão dos comportamentos aditivos dos jovens e a criação de 
um sistema de referenciação e de um grupo de trabalho no âmbito da intervenção junto de alunos 
com consumos de SPA e outros CAD, que garanta a abordagem, referenciação e/ou 
encaminhamento dos alunos e/ou suas famílias para as respostas de Saúde, entre elas a DICAD ao 
nível da Prevenção Indicada/Tratamento;  

 Desenvolvimento de estratégias complementares de nível ambiental junto do comércio/restauração 
próxima às escolas no sentido da capacitação para a venda responsável de álcool, tabaco e jogos da 
“sorte” (placard, raspadinhas, euromilhões, etc.); estas estratégias devem ser implementadas em 
articulação com a saúde, a polícia – programas de proximidade e as associações empresariais locais;  

                                                             

30 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_original_4julho2017_horizont

al.pdf 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_original_4julho2017_horizontal.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_original_4julho2017_horizontal.pdf
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 Programas de promoção de competências pessoais e sociais, no âmbito da prevenção universal ou 
seletiva, adequados a cada fase do desenvolvimento, culturalmente apropriados aos grupos-alvo e 
adaptados às suas características (idade, género, etnicidade, comunidade). Os programas devem 
basear-se em exemplos de boas práticas, recorrendo a programas validados ou em fase de validação 
por entidades creditadas para esse efeito.31  

No que se refere aos programas de promoção de competências pessoais e sociais, a nível nacional 
têm sido implementados os programas “Eu e os Outros” do SICAD, o Programa “Trilhos – 
Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais” e o programa “Cannabis Abuse Prevention 
Program for Young Abusers – CAPPYC” (prevenção selectiva e indicada) relativamente aos quais se 
considera importante dar continuidade. Como programa possível de integrar, enquanto programa 
validado e incluído na lista de programas baseados em evidência científica do Xchange do EMCDDA 
recomenda-se o Programa “Unplugged – A Comprehensive Social Influence Program – life skills 
training with correction of normative beliefs.” Este programa teria de ser adaptado para a população 
portuguesa, requerendo formação pelos autores a um grupo coordenador da implementação do 
mesmo. 

Para a implementação dos Programas de Promoção de Competências há que considerar as seguintes 
etapas:  

1. Seleção dos Programas.  

2. Constituição/formação de uma Equipa de Retaguarda (transversal à cidade, o Ministério da 
Educação, a CML, a ARSLVT – DICAD e a Saúde Escolar dos ACES) responsável pela 
organização, formação, monitorização e avaliação dos programas. 

3. Formação de Equipas Locais para a aplicação dos Programas. Estas equipas podem integrar 
técnicos das escolas (GAAF, SPO) e professores (Das Equipas Multidisciplinares, do PES, das 
tutorias, entre outros) e das equipas especializadas de prevenção constituída por técnicos 
das entidades associadas aos PLII dos territórios a abranger (Juntas de Freguesias, SCML, 
IPSS, DICAD e Saúde Escolar da ARSLVT), e por novos recursos humanos, a contratar. As 
escolas devem liderar este processo e assumir a responsabilidade da sua existência e 
dinâmica. 

4. Organização e Monitorização da aplicação dos Programas. 

5. Avaliação de processo e de resultados.  

 Envolvimento dos alunos em projetos/ iniciativas numa lógica de educação de pares, na informação/ 
sensibilização sobre as diferentes temáticas associadas aos comportamentos de risco na 
adolescência. Projetos a desenvolver por iniciativa dos alunos em articulação com o grupo de 

                                                             

31 Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) – vide link de Base de Registo de Programas de Prevenção 
baseados em evidência científica - http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange; Vide link para a Área Droga e Crime das 
Nações Unidas (UNODC) - https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange


Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

 

Página 168 de 222 

Trabalho da Prevenção da Escola32 e com outros parceiros da comunidade (Juntas de Freguesia, 
Câmara Municipal de Lisboa, IPSS, IPDJ, entre outros). 

 Intervir junto das famílias/encarregados de educação, integrando-os no desenvolvimento das 
medidas reguladoras (Guião de Procedimentos), bem como através de sessões de 
informação/sensibilização sobre as diferentes temáticas relacionadas com o desenvolvimento na 
adolescência/ comportamentos de risco e práticas parentais.  

 Desenvolver uma intervenção de proximidade na rua, junto das escolas e/ou instituições similares, 
que no seu perímetro escolar, identificam jovens (alunos ou não) a consumir substâncias lícitas e/ou 
ilícitas com consumos na rua e/ou tráfico de SPA. Esta intervenção deve cruzar com abordagens de 
prevenção indicada e articular-se com o Projeto de Prevenção da Escola, de forma a fazer um 
trabalho motivacional para diminuir riscos associados ao uso de SPA em contexto escolar, 
desmobilizar os jovens de consumir naqueles contextos e/ou diminuir o impacto da modelagem 
social entre pares. 

 Assegurar o acompanhamento psicossocial dos jovens em situação de risco, identificados pelos 
Gabinetes de Apoio ao Aluno e Família das escolas ou pelos Grupos de Trabalho criados no âmbito 
da implementação de linhas orientadoras para lidar com CAD, em articulação com o atendimento a 
jovens realizado pela DICAD, na Consulta do Programa “Cuida-te” do IPDJ/Parque das Nações, no 
Projeto Corda Bamba (IPDJ – Sede) e com as Equipas de Saúde Escolar dos ACES e com outras 
respostas existentes ou a criar no território. 

• Contexto Universitário – no qual se enquadra o Problema 2 – neste contexto recomendam-se as 
seguintes intervenções: 

• Promover a referenciação e acompanhamento especializado dos jovens com esta problemática 
identificada pelos Serviços Sociais e de Saúde das Universidades em articulação com as consultas de 
Prevenção indicada desenvolvidas pelas ET de Xabregas (IPDJ/ Parque das Nações) e UD-Centro das 
Taipas/Unidade Alcoologia (Projeto Corda Bamba – sede IPDJ) no âmbito do programa “Cuida-te” do 
IPDJ. Este objetivo implica reforço de meios (profissionais para o acompanhamento multidisciplinar 
dos jovens e para a supervisão referente à questões CAD dos serviços sociais e de saúde das 
Universidades). 

• Formar jovens universitários na área das SPA/CAD, numa lógica de educação de pares, em articulação 
com as associações académicas, visando o seu envolvimento na promoção de ações na área da 
prevenção/redução de riscos junto dos seus pares, intervenção integrada com a área de RRMD, no 
âmbito das festas académicas. 

• Formar os profissionais dos serviços sociais e de saúde das universidades (gabinetes de apoio 
psicológico) na área dos CAD no sentido da sua capacitação para intervirem neste domínio. 

                                                             

32 Os programas devem basear-se em exemplos de boas práticas, recorrendo a programas validados ou em fase de validação por 
entidades creditadas para esse efeito, entre elas: Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) – vide link de 
Base de Registo de Programas de Prevenção baseados em evidência científica - http://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/xchange; Vide link para a Área Droga e Crime das Nações Unidas (UNODC) - 
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
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• Promover a introdução de módulos de formação na área dos CAD nos planos curriculares dos cursos 
do ensino superior que formam profissionais na área da saúde, serviço social, educação e/ou de áreas 
de ensino que preconizam no futuro intervir com população alvo, em particular crianças e/ou jovens. 
Promover a introdução de módulos sobre CAD – nomeadamente com os temas redução de riscos e 
serviço responsável – nas escolas profissionais e escolas superiores de hotelaria e turismo. 

 

• Contexto Comunitário, tendo em conta as 2 dimensões apresentadas atrás (problemas 3, 4 e 5), 
subdividimos as intervenções preconizadas da seguinte forma: 

A intervenção no contexto comunitário deve partir de: 

 Capacitação das Equipas Técnicas Interinstitucionais de Acompanhamento de Crianças, Jovens e suas 
Famílias para o acompanhamento integrado de crianças e jovens em risco na área dos CAD. Esta 
capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias 
Psicoativas; Substâncias Psicoativas: efeitos e consequências; Abordagem a situações relacionadas 
com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

 Promoção de reuniões de discussão de casos, em que existam questões relacionadas com CAD, no 
âmbito do trabalho das Equipas Técnicas Interinstitucionais. 

 Capacitação dos técnicos envolvidos nos Planos Locais de Prevenção, no âmbito dos PLII. Esta 
capacitação deverá abranger as seguintes áreas: Comportamentos Aditivos com e sem Substâncias 
Psicoativas; Fatores de Risco e Fatores de Proteção; Princípios, Estratégias, Modelos e Programas de 
Prevenção; Medidas Ambientais Reguladoras (Guião de Procedimentos); Abordagem a situações 
relacionadas com CAD; Recursos existentes na Comunidade e no Serviço Nacional de Saúde. 

Neste contexto, tendo em conta os grupos-alvo identificados, as intervenções preconizadas são as 
seguintes: 

• Crianças em risco, dos 0 aos 10 anos, com familiares próximos identificados com comportamentos 
aditivos: Assegurar a continuidade e aumentar a abrangência do apoio especializado das Equipas de 
Tratamento de Xabregas, do Centro das Taipas e da Unidade de Alcoologia no acompanhamento de 
famílias em risco com comportamentos aditivos, com filhos nesta faixa etária, em articulação com a 
intervenção dos Equipas Técnicas Interinstitucionais, criadas no âmbito da Estratégia de Intervenção 
Integrada com Crianças e Jovens para a Cidade de Lisboa, com as CPCJ, SCML, os Serviços de Saúde 
Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria e Psiquiatria) e outras entidades. 

• Adolescentes e jovens em risco dos 11 aos 18 anos - Desenvolvimento de programas de promoção 
de competências pessoais e sociais em contexto comunitário, em articulação, com as associações 
locais (Programa Escolhas, CLDS, Contratos Locais de Segurança (CLS) e Juntas de Freguesia – 
espaços jovens, SCML e CML. 

• Promover respostas preventivas precoces que reforcem processos de vinculação familiar, entre 
elas, desenvolvimento de Programa(s) de Educação Parental, focando as diferentes temáticas 
relacionadas com o desenvolvimento da criança e práticas parentais, numa óptica de 
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desenvolvimento de competências parentais. Recomenda-se a utilização do Programa “Mais 
Família” da autoria de Maria Filomena Gaspar. 

• Assegurar a continuidade e aumentar a abrangência do apoio especializado das equipas de 
Tratamento de Xabregas, Centro das Taipas e Unidade de Alcoologia no acompanhamento de 
famílias em risco com comportamentos aditivos, com filhos adolescentes, em articulação com a 
ação das CPCJ, SCML, Centros de Saúde e Serviços de Saúde Mental (Departamentos de 
Pedopsiquiatria, e Psiquiatria, Projeto W+ da SCML) e outras entidades. 

• Garantir o Apoio psicossocial aos adolescentes em risco e/ou suas famílias. 

• Alargar as respostas de acompanhamento psicossocial/psicoterapêutico para crianças/ jovens e 
suas famílias em situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade 
dos CAD e outros comportamentos de risco, em articulação com os recursos locais (SCML, Juntas 
de Freguesia, IPSS). 

• Identificação de situações de dependência face aos Comportamentos Aditivos, com necessidade 
de encaminhamento para tratamento, para a Equipa de Tratamento de Xabregas do CRI Lisboa 
Oriental, UD-Centro das Taipas ou Unidade de Alcoologia. 

• Adolescentes e/ou jovens entre os 16 e os 25 anos consumidores de álcool /cannabis e 
outras substâncias psicoativas 

• Neste grupo etário foram considerados prioritários os jovens entre os 16 e os 25 anos, 
especialmente jovens NEET, consumidores de álcool /cannabis e outras substâncias psicoativas e 
com outros comportamentos de risco, de diferentes freguesias da cidade de Lisboa, residentes 
em vários bairros municipais e/ou outras zonas vulneráveis. 

• Para este grupo alvo considera-se prioritário o desenvolvimento de intervenções de 
proximidade, em contexto comunitário ou de rua, que tenham por base uma intervenção 
integrada entre a área da Prevenção Ambiental, da Prevenção Indicada, da Inserção e da RRMD 
e capaz de ir ao encontro das suas necessidades e perfis comportamentais. Este trabalho deve 
articular-se com as intervenções em curso, entre elas Programa Escolhas, Rede Emprega, 
Garantia Jovem (do IEFP), Projetos ao abrigo BIP ZIP, CLS, CLDS, consultas de adolescentes e 
jovens da DICAD e outras. Esta intervenção tem como objetivos: 

o Aproximar os jovens dos recursos/respostas no território (consultas de 
adolescentes/jovens da área da saúde, ocupação e lazer, formação e emprego, entre 
outras);  

o Desenvolver novas respostas a partir das necessidades identificadas (projetos que 
possam partir das próprias iniciativas dos jovens da comunidade; respostas alternativas 
e inovadoras na área da educação/formação); 

o Implementar estratégias de nível ambiental, junto do comércio/restauração, priorizando 
as que estão mais próximas das escolas e dos bairros vulneráveis no sentido da 
capacitação para a venda responsável de álcool, tabaco e jogos da “sorte” (placard, 
raspadinhas, euromilhões, etc.); estas estratégias devem ser implementadas em 
articulação com a saúde, a polícia de proximidade/programa comércio seguro, o 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

 

Página 171 de 222 

policiamento comunitário e as associações empresariais locais (sensibilização e 
formação aos vendedores comerciantes, fiscalização e outras iniciativas). 

• Deve organizar-se a partir da estruturação de um projeto transversal a diferentes territórios, 
podendo ser, numa primeira fase, selecionados dois a três territórios para desenvolvimento 
experimental do projeto. O projeto contemplará: 

o Criação de uma equipa para a elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto, 
constituída por representantes da DICAD, CML, Juntas de Freguesia dos territórios 
selecionados, SCML e outros parceiros que tenham um papel relevante nas 
possibilidades de execução do projeto. 

o Construção de um modelo de intervenção, com pesquisa de referenciais, contacto com 
projetos da mesma natureza de âmbito nacional e internacional e elaboração de um 
plano de ação e de formação; Esta etapa deverá ser realizada em parceria com as 
entidades de cada território selecionado e com as entidades transversais da cidade 
(Câmara Municipal de Lisboa, Programa Escolhas, Rede Emprega, IEFP, IPDJ, CNPPDCJ, 
DICAD). 

o Criação de uma Equipa de Rua e capacitação dos recursos humanos que irão intervir de 
acordo com o modelo preconizado. Esta equipa deverá incluir recursos humanos 
próprios das entidades parceiras e a contratar especificamente para o projeto. Deverá 
incluir também mediadores/facilitadores de pares. 

 

• Contexto Recreativo – no qual se enquadra o Problema 6 – neste contexto recomendam-se as seguintes 
intervenções: 

o Sugere-se a necessidade de articular a intervenção preventiva e a de RRMD, de forma que esta seja 

mais integrada e adaptada às especificidades dos grupos-alvo, em particular junto dos menores de 

idade. Junto destes, considera-se que se deve reequacionar uma metodologia de intervenção, a 

partir dum projeto experimental, que tenha em conta alguns princípios, nomeadamente: 

o A salvaguarda da proteção da criança/jovem e a responsabilidade da família/tutores legais, 
no que se refere aos enquadramentos legais, entre eles, frequência de contextos noturnos 
sem supervisão parental, a idade legal de consumo de álcool e tabaco e a questão do 
consumo de substâncias ilícitas; 

o O papel institucional dos diferentes parceiros (Equipas de Rua, Polícia, CPCJ, Instituto de 
Apoio à Criança, entre outras).  

o Este projeto teria os seguintes vetores de intervenção: 
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1. Estratégias de nível ambiental que preconizem junto dos comerciantes vendedores de álcool 
e/ou tabaco, e jogos da “sorte” (placard, raspadinhas, etc.) a venda responsável destas 
substâncias e licenciamento controlado (horas de abertura, horas de fecho, entre outros). 

2. Intervenção integrada em contexto de diversão noturna que conjugue abordagens na área da 
redução de riscos e prevenção que permita: 

2.1. Ações de informação /sensibilização aos jovens para os riscos associados ao consumo e/ou 

para um consumo com menos riscos,  

2.2. Abordagem das situações de perigo, com avaliação dos riscos e promoção da segurança do 

jovem no imediato, com possibilidade de encaminhamento para respostas de prevenção 

indicada. Esta intervenção deve ser conjugada com a ação das equipas de polícia de proximidade 

da PSP e da polícia comunitária da Policia Municipal e com a CNPPDCJ. 

3. Promoção de alternativas de experiências em contexto noturno recreativo, que promovam 
estilos de vida saudáveis. Na área do desporto, articular as iniciativas ligadas com a preparação e 
implementação da Iniciativa Lisboa Capital do Desporto 2021. Na área da Cultura, integrar 
iniciativas que permitam mais acesso a novas experiências e potencialização de competências 
dos jovens. (exemplo: recintos desportivos/culturais com acesso gratuito à noite; organização de 
eventos/festas temáticas com envolvimento dos jovens dos territórios; cedência de espaços para 
organização de festas e/ou eventos desportivos por jovens; dar a conhecer, através de 
participação ativa, outros desportos, dança, outras expressões artísticas, entre outras).  

4. Desenvolvimento de intervenções integradas com a escola, PSP, empresas organizadoras destes 
eventos e área da prevenção da DICAD, que permitam promover competências para lidar com o 
risco associado aos CAD e outros, nos contextos de festas de escola/viagens de finalistas, saídas 
noturnas, entre outras. Estas intervenções devem integrar ações de informação/sensibilização 
para os jovens, ações no âmbito da educação de pares e ações de informação/sensibilização 
para as empresas organizadoras. 

o Para a operacionalização deste projeto: 

Nos vetores 1 e 2 será necessário: 

o Criação de uma equipa para a elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação da 
intervenção, constituída por representantes da DICAD, CML, Junta de Freguesia do território 
selecionado, SCML, Associações de comerciantes, IPSS com intervenção na área dos CAD, 
Polícia e outros parceiros que tenham um papel relevante nas possibilidades de execução do 
projeto. 

o Construção de um modelo de intervenção e elaboração de um plano de ação e de formação. 
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No vetor 3:  

o Desenvolvimento de um plano de ação.  

o Alocação e articulação de recursos (equipamentos, materiais, recursos humanos) através de 
parcerias entre entidades públicas (CML, IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, 
IP) e privadas (tecido empresarial) para a implementação de ações no âmbito da promoção 
de alternativas de experiências em contexto noturno recreativo, que promovam estilos de 
vida saudáveis. 

No Vetor 4:  

o Elaboração de um plano de ação, em articulação com os PLII. 

o Alocação e articulação de recursos humanos (CML, DICAD, Juntas de Freguesia, PSP – 
Programa Escola Segura, IPSS) para a implementação de ações nos contextos referidos.  

 

Face ao exposto, e em síntese, consideramos que os problemas 1,2, 3 4 e 5 terão as respostas e as 
intervenções mais salvaguardadas a partir da definição das propostas enquadradas no documento 
estratégico “Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: Uma Estratégia para a Cidade de 
Lisboa”.  

Considera-se que o problema 6 - adolescentes, menores de 18 anos, com consumo de álcool e de outras SPA 
em espaços recreativos (previsão de 50 a 100 menores de 18 anos, mas número identificado carece de 
aprofundamento diagnóstico no âmbito da intervenção a preconizar), essencialmente nas zonas do Cais do 
Sodré, Bairro Alto, Largo de Santos, Arco do Cego, e em outros contextos de diversão da cidade de Lisboa – 
deverá ser proposto para financiamento na área lacunar da prevenção, por se considerar carecer de uma 
intervenção urgente e que carece de um aprofundamento diagnóstico, tendo em conta que implica 
intervenção em contexto noturno com maior intensidade. 
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5. TRATAMENTO 

Tendo em conta a dimensão populacional da RLVT, e considerando os valores de incidência e prevalência 

aceites pela literatura de referência, de cerca de 1% para consumidores de substâncias ilícitas e 

aproximadamente 10% de potenciais cidadãos com problemas ligados ao álcool, estima-se existir uma 

população alvo de cerca de 400 mil potenciais utentes em toda a região.  

Assim, um dos objetivos centrais na área de intervenção do Tratamento é garantir a prestação de cuidados 

de saúde na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles 

associados, através da manutenção da capacidade de resposta das diversas equipas das Unidades de 

Intervenção Local da DICAD da ARSLVT, IP, em articulação estreita com outros serviços de saúde e entidades 

e/ou organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou indiretamente, neste domínio. 

As oito Unidades de Intervenção Local existentes na ARSLVT, IP, incluem cinco Centros de Respostas 

Integradas (CRI), e ainda três Unidades de Internamento: a Unidade de Desabituação Centro das Taipas, a 

Unidade de Alcoologia de Lisboa e a Comunidade Terapêutica do Restelo. Algumas das Equipas de 

Tratamento dos CRI desenvolvem ainda atividade em consultas descentralizadas, designadamente em ACES 

e extensões de Centros de Saúde; intervêm ainda junto dos Estabelecimentos Prisionais da RLVT. 

 As Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento (ET), são equipas multidisciplinares, constituídas por 

médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, técnicos administrativos (com formação 

psicossocial), entre outros, onde no ambulatório se realizam as seguintes intervenções: avaliação 

diagnóstica, consulta e acompanhamento médico, psicoterapia individual, tratamento com agonistas 

opiáceos, terapia familiar, grupos terapêuticos, treino de aptidões sociais, programas de inserção laboral. 

Esta intervenção integrada, garante a coerência, a coesão e a flexibilidade na prestação de cuidados junto 

desta população, respondendo, aos vários níveis, à acentuada descontinuidade, desagregação, e disrupção 

evidenciadas nas histórias de vida destes utentes. 

Esta resposta global e abrangente, traduz-se em ganhos em saúde em três dimensões: a nível individual, 

permitindo a reorganização pessoal do indivíduo; ao nível de saúde pública, minimizando e reduzindo riscos 

das infeções sexualmente transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas, bem como, de outras 

comorbilidades físicas e psíquicas; e ainda, ao nível social, através de uma diminuição da exclusão social, da 

criminalidade, contribuindo para a reinserção social e inclusão laboral destas pessoas, contribuindo, desta 

forma, para a coesão social.   

Refiram-se, ainda, as atividades associadas aos cuidados em CAD, em ligação estreita à RRMD, através de um 

trabalho em rede, com outras entidades públicas e privadas, nas áreas do Tratamento e da RRMD, enquanto 
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rede de suporte, que responde de uma forma integrada e mais abrangente, aos cuidados de saúde a prestar 

à população toxicodependente, bem como às múltiplas vulnerabilidades psicossociais características desta 

população.  

Em síntese, verificando-se um envelhecimento da população com CAD, assiste-se hoje, a um aumento dos 

quadros de comorbilidade psiquiátrica, doenças físicas e situações de carência social, progressivamente mais 

graves, de que resulta uma maior dificuldade de aproximação aos serviços de saúde e de apoio social, pelo 

que urge continuar a garantir condições de acessibilidade, proximidade e equidade, no acesso aos cuidados. 

Nesse sentido, importa melhorar a Rede de Referenciação/ Articulação, visando reforçar a 

complementaridade e as parcerias entre os serviços especializados na área dos CAD, e outros serviços de 

saúde, bem como com entidades e organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou indiretamente, 

neste domínio, melhorando a capacidade de resposta e a prestação de cuidados a esta população. 

 Neste capítulo, irá apresentar-se uma breve caracterização da população com CAD em acompanhamento 

nas Unidades de Intervenção local da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

da ARSLVT, designadamente nas três UIL, com sede na cidade de Lisboa - UD- CENTRO DAS TAIPAS, UNIDADE 

DE ALCOOLOGiA DE LISBOA e ET XABREGAS; e ainda, uma breve caracterização dos consumos, dos 

problema(s) identificado(s), e das propostas de intervenção. 

Serão ainda apresentadas de forma breve as respostas existentes na área dos CAD, no concelho de Lisboa, e 

os respetivos níveis de intervenção.  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES EM ACOMPANHAMENTO NAS EQUIPAS DE TRATAMENTO DAS 

UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL DAS UIL DA DICAD DA ARSLVT, IP 

A análise dos dados expostos neste capítulo baseou-se em informações recolhidas pelas Equipas de 
Tratamento (ET) das oito Unidades de Intervenção Local (UIL) da ARSLVT, através do Sistema de Informação 
Multidisciplinar (SIM). 

De acordo com dados de 2018, encontram-se em acompanhamento nas Equipas de Tratamento das 
Unidades de Intervenção Local (UIL) com intervenção no concelho de Lisboa, 4.032 doentes que 
representam 27,2% dos utentes acompanhados por todas as ET da região de Lisboa e Vale do Tejo, no ano 
de 2018 (14.801); 2.276 são residentes no concelho de Lisboa e representam 15,3% do total de utentes 
ativos em 2018, na RLVT.    
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TABELA 35. Utentes ativos nas Equipas de Tratamento das UIL da ARSLVT 

 
UTENTES 

ATIVOS 2018 
(N.º) 

UTENTES 
ATIVOS 2018 

(%) 
Número total de utentes ativos da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2014, atendidos 
nas oito UIL da ARSLVT 14.801 100% 

Número total de utentes ativos nas três equipas localizadas no concelho de Lisboa 
(Unidade de Desabituação - Centro das Taipas, Equipa de Tratamento de Xabregas, 
Unidade de Alcoologia) 

4.032 27,2% 

Número de Utentes Ativos, com residência em Lisboa, e atendidos nas ET das UIL da 
ARSLVT localizadas no concelho (Taipas, Xabregas e UAL) 2.276 15,3% 

Fonte: SIM – dados 2018 

Comparando os números atuais, com os do último diagnóstico de 2014, verifica-se um ligeiro aumento do 
número de utentes ativos atendidos nas três equipas localizadas no concelho de Lisboa, mantendo-se 
relativamente estável a percentagem destes, com residência em Lisboa – 2014: 18,1%; 2018: 15,3%. 

TABELA 36. N.º de utentes ativos nas três Equipas com sede em Lisboa, em 2018 
UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL (UIL) COM SEDE NO CONCELHO DE LISBOA 
(ARSLVT) 

UTENTES ATIVOS 
2018 

ADMISSÕES 
2018 

 
Unidade de Desabituação - Centro das Taipas 1.446 253 

 
Unidade de Alcoologia 1.526 430 

 
Equipa de Tratamento de Xabregas 1.060 160 

 
TOTAL 4.032 843 

Fonte: SIM – dados 2014 

Os próximos quadros incidem sobre o número de utentes com residência no concelho de Lisboa, e que são 

atendidos nas 3 UIL da DICAD da ARSLVT, sedeadas no concelho de Lisboa. 

Neste contexto, importa ainda referir o significado de alguns termos que serão correntemente utilizados no 

âmbito do SIM, tais como: 

• Utentes Inscritos: o utente torna-se “inscrito” após se ter dirigido a uma equipa de tratamento, sendo 
registada a sua inscrição através da recolha de dados elementares, tais como nome e contactos, ficando 
com a marcação para um momento posterior de Admissão; 

O número de utentes inscritos é, regra geral, superior ao número de admissões, dado que existe um 
número de indivíduos que não chega a efectuar, sequer, um primeiro evento assistencial após a 
inscrição. 

• Admissão: considera-se haver uma admissão, sempre que um utente seja alvo de 1 evento assistencial 
no período em estudo, registado numa ET, e que nunca tenha apresentado qualquer evento nessa 
equipa da DICAD. 
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• 1.ª Consultas: o conceito de “número de admissões” coincide com o conceito de “número de 1.ªs 
consultas”. 

• Utentes Ativos: todos os Utentes com pelo menos um evento assistencial, registado numa das 
equipas da DICAD no período em estudo. 

TABELA 37. N.º de utentes internados nas três UIL/ Internamentos com sede em Lisboa, em 2018 

Utentes Internados nas Unidades de desabituação 

das UIL da ARSLVT em 2018 

TAIPAS UAL CT Restelo 

Nº % Nº % Nº 

Admissões em 2018 218  172  8 

Doentes transitados de 2017 para 2018 0  9  21 

Total de doentes Internados em 2018 218  181  29 

TABELA 38. Situação face à seropositividade para doenças infeciosas dos utentes ativos em 2018 

LOCAL 
VIH VHC 

N.º UTENTES TAXA (%) N.º UTENTES TAXA (%) 

Equipas Tratamento de Lisboa 1.481 11% 5.055 38% 

Equipas de Tratamento a nível nacional (Totais) 3.387 8% 13.400 33% 

Fonte: SIM – dados 2018 

A realização dos rastreios das infeções virais, a referenciação e acesso dos utentes aos serviços de 

especialidade que lidam com estas doenças, é uma atividade que implica uma articulação regular com os 

Hospitais, bem como com entidades da sociedade civil que intervêm neste domínio.  

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMOS 

Entre os utentes ativos com residência no concelho de Lisboa, com informação de droga principal consumida 

(N= 3.064), e que recorreram às diferentes Equipas de Tratamento, a heroína continua a ser a substância 

mais referida como droga principal (53,8%), seguida do álcool com 28,8%. Em terceiro lugar, como 

substância principal, está a cocaína com 7,4%, seguida da cannabis com 6,75%.  
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TABELA 39. Droga Principal 
 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

 

2018 TOTAL% 

MÉDIA DE 

IDADES 

Heroína 1.650 53,8% 45,8 

Cocaína 227 
7,4% 40,2 

Álcool 883 
28,8% 49,47 

Tabaco 41 
1,3% 43,8 

Cannabis 207 
6,75% 34,16 

Crack 23 
0,75% 40,6 

Benzodiazepinas 12 
0,39% 48,08 

Outras Substâncias* 21 2,41% 40,9 

TOTAL 3.064   

Fonte: SIM – dados 2018 (* Inclui Alucinogéneos, Anfetaminas, Ecstasy/MDMA, Estimulantes e Outras Substâncias) 

Efetivamente, no que diz respeito à tipologia dos consumos realizados pela população atendida pelas 3 ET na 

cidade de Lisboa, continua a destacar-se o consumo de heroína, como substância principal, com 1.650 

utentes registados nas diferentes consultas. 

De mencionar que este elevado número de consumidores de heroína, em tratamento, apresenta já uma 

média de 45,8 anos.  

Os consumidores que apresentam a média de idades mais elevada (49,4 anos) constituem o segundo maior 

grupo (883 utentes referenciados), cuja substância consumida é o álcool. 

A terceira substância mais consumida é a Cocaína, com 227 utentes registados, como sendo a sua substância 

principal, com uma média de idades de 40,2. 

Verifica-se, também, um elevado número de consumidores de cannabis, com um total de 207 inscritos. Estes 

utentes apresentam a menor média de idades, tendo em média 34,1 anos. 

Os restantes consumos (tabaco, crack, alucinogénios, anfetamina, escatsy/MDMA, estimulantes, hipnóticos 

e/ou outras substâncias), apresentam consumos relativamente irrelevantes, quando comparados com as 

outras substâncias mencionadas. 

5.1.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
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 Género e idade 

Caracterizando a população toxicodependente, inscrita nas Equipas de Tratamento da Cidade de Lisboa, do 

ponto de vista sociodemográfico, e relativamente ao género, pode constatar-se que a maioria dos utentes 

ativos é do sexo masculino (75,1%). 

TABELA 40. Utentes por género  

GÉNERO M F M% F% 

N.º 3.028 1.004 75,1% 24,9% 

N.º total de utentes 4.032 100% 

Fonte: SIM – dados 2018 

TABELA 41. N.º de utentes e percentagem segundo o grupo etário 
GRUPO ETÁRIO 
 M F T M% F% T% 
-14 1   1 1 0% 0% 
15 – 19 20 3 23 23 1% 1% 
20 – 24 44 19 63 63 1% 2% 
25 – 29 89 31 120 120 3% 3% 
30 – 34 120 68 188 188 4% 5% 
35 – 39 266 106 372 372 9% 9% 
40 – 44 528 157 685 685 17% 17% 
45 – 49 626 196 822 822 21% 20% 
50 – 54 553 179 732 732 18% 18% 
55 – 59 374 121 495 495 12% 12% 
60 – 64 236 57 293 293 8% 7% 
65 – 69 95 36 131 131 3% 3% 
70 – 74 53 13 66 66 2% 2% 
75 – 79 18 8 26 26 1% 1% 
80- 5 2 7 7 0% 0% 
TOTAL 3.028 996 4.024 4.024 100% 100% 

FONTE: SIM – dados 2018 

É de sublinhar o notório envelhecimento da população acompanhada nas três ET. Efetivamente, 82% dos 

utentes tem mais de 40 anos, sendo que 41% tem já mais de 50 anos, e 14% têm mesmo mais de 60 anos. 

Entre os utentes inscritos como consumidores de ilícitas, temos 79% com mais de 40 anos e entre os 

inscritos como PLA temos 86%.  

 Nacionalidade 
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Quanto à análise da nacionalidade dos utentes, verifica-se que, em 2018, do total de utentes ativos, 

atendidos nas três UIL com sede em Lisboa, 84,5% são Portugueses e 14,7% são Estrangeiros.  

 Programa de Tratamento com Agonistas Opiáceos (PTAO)  

TABELA 42. N.º de Utentes em PTAO, acompanhados em 2018 nas UIL (ARSLVT, I.P.) da 
Cidade de Lisboa 

CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS EQUIPA DE TRATAMENTO 

UTENTES NO ANO: 

NAS EQUIPAS DE TRATAMENTO 

CRI de Lisboa Oriental ET Xabregas 525 

Unidade de Desabituação – Centro das Taipas UD Taipas 533 

Total  1.058 

Fonte: UIL (UD – Taipas e ET Xabregas) - dados 2018 

Os números de 2018, no que diz respeito aos programas de terapias medicamentosas, são os seguintes: ET 

de Xabregas registou um total de 525 utentes no seu programa; no Programa da UD Centro das Taipas 

estiveram 533 utentes. Nestes números da UD Centro das Taipas, estão incluídos utentes provindos de 

colaborações com o exterior, designadamente o GAF, o SEF, estrangeiros e ilhas. 

5.2 BREVE DESCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DA DICAD NA ÁREA DO CONCELHO DE LISBOA  

Na DICAD existem as seguintes intervenções, realizadas em regime ambulatório: 

• Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento: UD - Centro das Taipas; Unidade de Alcoologia de 

Lisboa; ET Xabregas;  

• 1 Centro de Dia (UD - Centro das Taipas);  

• 1 Serviço de Fisioterapia (UD - Centro das Taipas); 

• 1 Serviço de Terapia Ocupacional (UD - Centro das Taipas);  

• Serviços de Terapias Medicamentosas (ET Xabregas e UD - Centro das Taipas);  

• 1 Equipa Materno Infantil (UD - Centro das Taipas) 

5.2.1 RECURSOS HUMANOS 
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Todas as Equipas de Tratamento são constituídas por profissionais das áreas médica, psicológica e social. As 

disciplinas profissionais representadas são a Medicina Psiquiátrica33, Psicologia34, Serviço Social35, 

Enfermagem36 e, em algumas equipas a Terapia Ocupacional37 e a Fisioterapia38. As equipas são dotadas, 

ainda, de auxiliares de saúde39, assistentes administrativos40, técnicos psicossociais (com qualificação e 

formação especializada para intervir na área dos CAD aos diferentes níveis)41.  

Sublinhe-se o facto dos profissionais que integram as UIL’s/ ET, terem elevadas qualificações em CAD, com 

uma grande experiência profissional, em regra, com mais do que 25 anos de trabalho especializado na área 

dos CAD. Por outro lado, também é de registar que os vários grupos profissionais, apresentam uma média de 

idades superior aos 50 anos de idade. Ressalva-se o facto de apenas o grupo profissional dos enfermeiros 

apresentar uma média de idades inferior aos 50 anos de idade, com uma média de 47 anos. 

5.2 – DESCRIÇÃO DAS VALÊNCIAS DE TRATAMENTO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

A Consulta geral, na UD - Centro das Taipas, na ET Xabregas e na UAL, é a principal via de acesso aos 

tratamentos na área dos CAD. Como já foi referido, as ET são equipas multidisciplinares e 

constituídas por profissionais de várias áreas que trabalham de uma forma integrada, com vista a 

proporcionar ao utente um projeto terapêutico que o conduza a uma melhoria de vida. 

A cada utente que integre uma consulta na área dos CAD, é-lhe atribuída uma equipa de referência 

constituída por médico/psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Pretende-se, em 

conjunto, construir um projeto terapêutico com o doente assente numa perspetiva biopsicossocial. 

Este privilegia a relação terapêutica, por um lado, e por outro a promoção da sua saúde física, psíquica e 

                                                             
33 O Médico Psiquiatra, no âmbito da equipa, dedica especial atenção ao diagnóstico, tratamento e prevenção das comorbilidades 
psiquiátricas. 
34 O Psicólogo ocupa-se essencialmente da realização de atividades clínicas, através da prática de terapias de apoio psicológico, 
psicoterapias estruturadas, avaliação psicológica e psicodiagnóstico. 
35 A Assistente Social ocupa-se do diagnóstico social, avaliação, programação e execução da satisfação das necessidades dos utentes. 
Intervém junto da sua rede primária e secundária, assegurando a ligação ao exterior. 
36 O Enfermeiro assegura a administração terapêutica, actividades de promoção da saúde e bem-estar assegurando as necessidades 
do utente através da articulação com entidades de saúde complementares. 
37 A Terapeuta Ocupacional capacita para a ocupação de forma a promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos utentes. 
Na sua abordagem, centrada na pessoa e na ocupação, a Terapeuta Ocupacional através de um ciclo de resolução de problemas, 
estuda os fatores que influenciam a ocupação. 
38 O Fisioterapeuta intervém através da aproximação, sensibilização do corpo, utilizando meios passivos e dinâmicos verbais e não-
verbais.  
39 O técnico auxiliar de saúde assegura o apoio às equipas de enfermagem, prestação de cuidados aos doentes bem como a 
organização funcional dos serviços. 
40 O Assistente Administrativo tem a seu cargo a logística do Centro e a articulação entre os diferentes serviços e equipes da ARSLVT. 
Dá apoio quer a cada um dos funcionários, a todas as atividades desenvolvidas no Centro e apoia na organização e planeamento dos 
estágios profissionais 
41 O Técnico Psicossocial garante o atendimento institucional de “primeira linha”. Atende o público em geral, analisando e 
compreendendo o pedido dirigido à instituição, prestando informações de forma personalizada; tem como função, acolher, orientar 
e estabelecer a mediação com a equipa técnica.   
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emocional, bem como da sua integração social profissional e familiar. Desta maneira, são asseguradas as 

intervenções, interdisciplinares, consideradas minimamente indispensáveis ao garante de coesão e 

flexibilidade, na prestação dos cuidados de saúde a esta população.  

Assim, pretende-se dar resposta às necessidades terapêuticas dos doentes em tratamento, sendo que as 

equipas articulam, interna ou externamente, com os diferentes recursos internos à disposição: serviço de 

Fisioterapia, serviço de Terapia Ocupacional, Unidades de Internamento, Área de Dia, Serviço de Terapias 

Medicamentosas e Equipa Materno-Infantil. 

A nível interinstitucional, articulam com diversas entidades da comunidade, públicas ou privadas, entre as 

quais: Hospitais Civis de Lisboa, Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, 

Estabelecimentos Prisionais, Comunidades Terapêuticas convencionadas, Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa, Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, Equipas de Rua, Comissões de Dissuasão da 

Toxicodependência, Comissões de Proteção de Menores, Serviços Tutelares de Menores, Farmácias, 

Ministério da Justiça, Instituto de Reinserção Social, Autarquias Locais, Centro de Diagnóstico Pulmonar 

(CDP), entre outros. 

5.2.1. CONSULTAS E INTERVENÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ET 

Para além do atendimento regular em consulta de ambulatório, acima descritas, em alguns casos, 

foi necessário adaptar os recursos e o seu funcionamento a diferentes segmentos da população, 

devido ao elevado número de solicitações específicas. Reorganizaram, então, as respostas já dadas 

na consulta geral, adaptando-as em projectos estruturados e dotando-os de equipa técnica própria, 

método de acolhimento e triagem, metodologia, e avaliação autónomos. Algumas das intervenções 

a seguir descritas, pela sua especificidade, podem, mediante avaliação, atender utentes em 

seguimento noutras unidades da DICAD de LVT.  

 

5.2.1.1. Consulta de Cessação Tabágica (UD - Centro das Taipas) 

A equipa da consulta de cessação tabágica é composta por uma psicóloga e por um psiquiatra e 

está capacitada para proporcionar aos utentes acompanhamentos psicoterapêuticos breves, 

dirigidos ao problema do tabaco, bem como a intervir em termos psicobiológicos. 

 

5.2.1.2. Consulta de Dependências sem Substâncias (UD - Centro das Taipas, ET Xabregas) 
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Esta consulta dirige-se a utentes com dependências sem recurso ao uso de SPA. Trata as patologias 

aditivas relativas ao sexo, jogo patológico, compras, internet, entre outras. 

 

5.2.1.3. Programa STOP (UAL) 

Dirige-se a utentes com abuso ou dependência alcoólica. Consiste numa intervenção individual de 8 

sessões temáticas focadas na Prevenção Rodoviária. 

 

5.2.1.4. Programa de Tratamento Intensivo (UAL) 

Dirige-se a doentes com dependência alcoólica. Consiste num tratamento em Grupo, com duração 

de 4 meses. A frequência é semanal e a metodologia inclui sessões pedagógicas, temáticas. Uma 

vez por mês, é feito um grupo multifamiliar. 

 

5.2.1.5. Grupo de Prevenção da Recaída (UAL) 

Dirige-se a utentes seguidos na consulta de alcoologia já em situação de abstinência e tem como 

objetivo a prevenção da recaída. É um grupo temático semanal, durante as primeiras 12 semanas, 

após as quais passa a mensal.  

5.2.1.6. Equipa Materno Infantil (UD - Centro das Taipas) 

Acompanhamento por equipa interdisciplinar a todas as grávidas e mães com filhos menores de 

idade. Assegura resposta imediata e desenvolve com estas mulheres um trabalho de promoção de 

competências e aptidões pessoais e sociais, aos mais variados níveis, sem descurar o 

aproveitamento dos recursos na rede social. 

Tem como principais objetivos a paragem de consumos e a manutenção da abstinência; 

proporcionar gravidezes saudáveis e seguras; reforçar as competências maternas; e consciencializar 

para a necessidade de fazer planeamento familiar. Esta equipa faz uma abordagem global à vida 

destas mulheres (feminilidade, vida social e lúdica, emprego) e garante acompanhamento e 

vigilância aos seus filhos menores com vista a prevenir situações de risco. 
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5.2.1.7. Serviço de Fisioterapia / Psicomotricidade (UD - Centro das Taipas) 

O serviço de fisioterapia presta cuidados através de técnicas pelo movimento; relaxamento; 

“Toque”, etc. Utiliza a comunicação não-verbal, como forma de cuidar, avaliar, 

manipular/manusear, securizar e reabilitar. Trabalha-se um corpo maltratado, doente, esquecido, 

que existe para troca de um prazer imediato: o consumo de substâncias. São objetivos da 

Fisioterapia: ajudar a redescobrir, sentir e consciencializar o corpo; “fazer” um corpo que sinta, que 

seja atuante, integrado; melhorar as capacidades funcionais; aumentar a autoestima; melhorar o 

autoconceito; libertar a agressividade; diminuir a ansiedade; promover o relaxamento. 

 

5.2.1.8. Terapia Ocupacional (UD - Centro das Taipas) 

Dirige-se a pessoas de todas as idades e em situações que comprometam ou coloquem em risco o 

envolvimento e desempenho ocupacional satisfatório no quotidiano. Tem como objectivo 

desenvolver competências, restaurar funções, prevenir disfunções e/ou compensar funções 

perdidas. Em termos de ocupação, analisam-se as exigências a nível físico, cognitivo, afetivo e/ou 

social. Esta valência intervém adaptando e graduando a ocupação, através de procedimentos 

específicos, de forma a adequá-la às necessidades da pessoa, facilitando o seu envolvimento 

ocupacional. Avalia de que forma o meio ambiente facilita ou inibe o envolvimento da pessoa nas 

ocupações, contribuindo para a função ou disfunção ocupacional e o exercício da cidadania. 

 

5.2.2 - SERVIÇO DE TERAPIAS MEDICAMENTOSAS (UD- CENTRO DAS TAIPAS, ET XABREGAS) 

O tratamento da dependência de heroína envolve uma avaliação da situação física, mental e social 

do doente e o estabelecimento de um programa de tratamento ajustado a cada situação particular. 

Quando é identificado que o doente pode beneficiar, no seu tratamento, de uma estabilização por 

substituição opióide, este passa a integrar o programa de tratamento de manutenção com 

cloridrato de metadona. 

As equipas do STM são, em regra, constituídas por um psiquiatra (responsável pelo programa) e 

vários enfermeiros e assistentes operacionais. 

5.2.3 - ÁREA DE DIA (UD - Centro das Taipas) 
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A Área de Dia da UD-Centro das Taipas constitui-se como um recurso complementar à consulta em 

ambulatório. Oferece resposta psicossocial fundamentada na necessidade de manter o utente no 

seu meio ambiente, e apresenta-se como um espaço contentor que possibilita ao utente fazer o 

processo de mudança. 

Tem como principais objetivos promover a ressocialização, a valorização e o desenvolvimento 

pessoal, a aquisição de novas competências pessoais e sociais, o treino da autonomia, a 

aproximação à família e à comunidade. O projeto terapêutico é assegurado em duas modalidades: 

tempo completo (32h semanais) ou a tempo parcial (plano definido em função das disponibilidades 

do paciente ou objetivos do plano terapêutico). 

Trata-se de um projeto feito em grupo, através de diversas actividades programadas, que podem 

ser lúdicas, artísticas, funcionais, terapêuticas ou psicoterapêuticas. 

5.2.4. - Programa Aconselhamento, Deteção e Referenciação, para o VIH (CENTRO DAS TAIPAS e ET 

XABREGAS)  

Tem como principal objetivo contribuir para a diminuição da incidência da infeção por VIH/SIDA 

entre os utilizadores de substâncias psicoativas que recorrem às Equipas de Tratamento, através da 

realização periódica do Aconselhamento, Deteção e Referenciação (ADR). 

O processo de ADR envolve o aconselhamento pré-teste, a realização do teste rápido, o 

aconselhamento pós-teste, e o encaminhamento e referenciação para serviços hospitalares de 

especialidade, nos casos de seropositividade. 

 

DESCRIÇÃO DAS VALÊNCIAS DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAMENTO 

Os Internamentos para desintoxicação do consumo de substâncias na UAL e na UD-Centro das 

Taipas, são parte integrante de uma estrutura especializada, com o objetivo de dar resposta a 

doentes com problemas de adição de substâncias psicoativas que, pelas suas características, não se 

adaptam ao modelo de internamento convencional dos hospitais psiquiátricos. 

Os Internamentos são voluntários, programados com antecedência, por proposta do terapeuta, 

após conhecimento prévio das regras e sua concordância, sem prejuízo de eventuais situações de 

prioridade. 
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Têm como objetivo o tratamento da síndrome de privação em doentes dependentes de opiáceos, 

cocaína, benzodiazepinas e álcool. 

Para além do tratamento somático, os internamentos também facilitam, pela vivência institucional, 

dinamizada por uma equipa multidisciplinar, a mobilização de recursos internos, importantes para a 

mudança de comportamentos.  

5.3.1. - INTERNAMENTO UAL 

Tem como objetivo o tratamento da síndrome de privação em doentes dependentes de álcool. O tratamento 

tem uma duração de 5 semanas em regime de porta aberta. O modelo Terapêutico pretende a abstinência 

sustentada do consumo de álcool e outras substâncias, como também uma melhoria da qualidade de vida da 

pessoa.  

 Tem uma vertente médico-psiquiátrica que se ocupa da desintoxicação alcoólica e de outras substâncias, de 

uso concomitante com potencial aditivo. Avalia a comorbiliadde e o tratamento medicamentoso 

correspondente. 

Conta com uma área de enfermagem, associada à anterior, que garante os cuidados de saúde e 

psicoterapêuticos aos doentes internados 24 horas por dia, 365 dias por ano. 

Tem ainda uma área de aconselhamento psicológico e psicoterapêutico, constituída por uma equipa 

terapêutica multidisciplinar.  

Após o término do internamento, cada utente é direcionado para o grupo pós-alta, com periodicidade 

quinzenal, e duração de 2 anos.  

A unidade tem uma lotação de 20 camas, 5 camas para mulheres e as restantes para homens. A equipa 

técnica é constituída por médicos/psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e assistentes 

operacionais. 

5.2.2 INTERNAMENTO UD –-CENTRO DAS TAIPAS 

Tem como objetivo o tratamento da síndrome de privação em doentes dependentes de opiáceos, 

cocaína, benzodiazepinas e álcool. Em alguns casos assegura o tratamento de doentes com 

descompensação psiquiátrica, com ou sem consumos ativos. 

É um internamento direcionado para a desintoxicação de substâncias, de curta duração (7 a 10 

dias) em regime de porta fechada. A unidade conta com 15 camas, distribuída por 2 alas (masculina 
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e feminina) e a equipa técnica é constituída por médico/psiquiatra, enfermeiros, técnicos 

psicossociais, assistentes operacionais e Administrativa. Dispõe, a tempo parcial, de uma assistente 

social, de uma fisioterapeuta e de uma terapeuta ocupacional. 

5.2.3 INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA  

A equipa técnica é constituída por elementos com formações de base na área da psicologia, serviço social e 

enfermagem (formação esta complementada por especializações em áreas como a terapia familiar, terapia 

bonding, análise bioenergética). Tem lotação para 25 utentes e o programa tem a duração mínima de 13 

meses, sendo a estadia livre e a permanência voluntária. O modelo implica a desintoxicação física prévia, e 

tem como objetivo geral o tratamento da dependência psicológica, de modo a permitir ao residente 

reinserir-se no seu meio, com um projeto de vida próprio, autónomo e livre de drogas.  

5.2.4 ARTICULAÇÃO DA ÁREA DO TRATAMENTO COM AS OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

Os técnicos das Equipas de Tratamento participam também na intervenção nas diferentes áreas de missão: 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, Reinserção e Prevenção. A atividade, realizada pelas outras 

áreas de intervenção são atividades desenvolvidas em estreita ligação com a área do Tratamento.  

Na área da RRMD, existe uma ligação estreita à área do tratamento, designadamente no acompanhamento 

da atividade desenvolvida por entidades externas, num trabalho em rede, que visa de uma forma integrada 

e mais abrangente, reforçar os cuidados de saúde a prestar à população toxicodependente, bem como às 

múltiplas vulnerabilidades biopsicossociais características desta população.  

 Nas atividades de Reinserção salienta-se a representação/participação nas Comissões Sociais de Freguesia, 

bem como a integração em subgrupos de trabalho (Rede Emprega, Grupos vulneráveis, entre outros) que se 

revelam de grande apoio e suporte ao tratamento. 

Nas atividades de Prevenção, a dinamização de projetos de prevenção indicada e consultas de adolescentes, 

dão resposta a uma população jovem, que assim tem acesso a atendimento especializado, em contextos e 

espaços dirigidos a atividades da juventude, menos conotados com a toxicodependência, designadamente 

os espaços do IPDJ.  

5.3 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – TRATAMENTO 

Apresentam-se de seguidas as propostas de intervenção planeadas de acordo com as problemáticas 

identificadas. 
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PROBLEMA (1) – INDIVÍDUOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LICÍTAS E ILÍCITAS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL DA DICAD 
SEDEADAS NA CIDADE DE LISBOA: UD - Centro das Taipas; ET de Xabregas/CRI de Lisboa Oriental; e Unidade de Alcoologia) 
Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/  

Intervenções a Desenvolver 
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Concelho 
de Lisboa 

2.506 
utentes 
ativos na 
UD-
Centro 
das Taipas 
e na ET de 
Xabregas. 
 
1.526 
utentes 
ativos na 
Unidade 
de 
Alcoologia 

Dependência de substâncias 
psicoativas (heroína, cocaína, 
cannabis, álcool, 
benzodiazepinas, entre outras);  
Policonsumo; 
Comportamentos de risco;  
Prevalência elevada de doenças 
infecciosas associadas às 
práticas de consumo e práticas 
sexuais não protegidas; 
Prevalência elevada de doenças 
crónicas e acidentes diversos 
Prevalência elevada de doenças 
hepáticas entre os indivíduos 
com abuso de álcool; 
Problemas de condução sob o 
efeito de álcool 
Vulnerabilidade física, psíquica e 
mental; 
Défice de competências sociais 
e pessoais;  
Perturbações emocionais;  
Comorbilidade Psiquiátrica; 
Envelhecimento precoce e 
cronológico da população alvo; 
Problemas com a Justiça; 
Dificuldade de inserção social e 
profissional;  
Desemprego de longa duração; 
Fraca qualificação profissional e 
baixa escolaridade; 
Estigmatização; 
Alteração das relações 
interpessoais na família e na 
comunidade. 

Unidade de Desabituação – Centro das Taipas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  
Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de Serviço Social 
Atendimento Familiar/ Terapia Familiar/ Grupos Terapêuticos; 
Serviço de Terapias Medicamentosas/Programa de Manutenção com Metadona 
Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos e Rastreio de VIH; 
Fisioterapia 
Equipa Materno Infantil 
Equipas de Prevenção, Redução de Riscos e Reinserção 
Centro de Dia; Área de Dia 
Unidade de Desabituação (desabituação física de heroína, cocaína, álcool, benzodiazepinas; 
estabilização psiquiátrica) 
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia, Enfermagem) 
Equipa de Tratamento de Xabregas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  
Consulta Psiquiatria 
Consulta de Psicologia,  
Consulta de Serviço Social; 
Atendimento Familiar; 
Grupos Terapêuticos; 
Terapias Medicamentosas; 
Programa de Manutenção com Metadona;  
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem 
Unidade de Alcoologia: 
 Tratamento Ambulatório/Consulta Externa: 
Consulta Médica e de Psiquiatria; 
Consulta de Psicologia,  
Consulta de Serviço Social; 
Atendimento Familiar; 
Grupos Terapêuticos;  
Programas de Prevenção da Recaída; 
Unidade de Internamento (desabituação física de álcool) 
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem). 

• Melhoria do sistema de 
referenciação/articulação para os serviços de 
cuidados de saúde especializados, 
nomeadamente, de infecciologia, de 
pneumologia, de psiquiatria, de 
estomatologia, dos cuidados de saúde 
primários, entre outros; 

• Desenvolver um modelo de intervenção, no 
sentido de adaptar, melhorar e/ou criar 
novas respostas capazes de apoiar e cuidar, 
adequada e efetivamente, uma população 
envelhecida e com outras necessidades de 
saúde física e mental emergentes.  

• Melhoria da articulação entre as 
intervenções na área do tratamento e na 
área da reinserção, através do 
desenvolvimento de projetos de intervenção 
adequados às necessidades específicas desta 
população alvo (ver quadro da reinserção); 

• Melhoria do registo dos dados clínicos 
permitindo uma permanente atualização das 
informações mais relevantes para o aumento 
da eficácia da intervenção; 

• Desenvolvimento de trabalhos científicos e 
de investigação, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento na área dos CAD, 
promovendo a avaliação das intervenções e a 
partilha de boas práticas. 

• Reforço das consultas especializadas na área 
das dependências sem substância: 
continuação da formação dos profissionais; 
melhoria do sistema de 
referenciação/articulação com outros 
serviços especializados. 

• Dar continuidade à  capacitação dos técnicos 
para uma intervenção mais especializada na 
área dos Problemas Ligados ao Álcool. 
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5.4 CONCLUSÕES 

Tendo em conta a dimensão populacional da RLVT, e considerando os valores de incidência e 

prevalência aceites pela literatura de referência, de cerca de 1% para consumidores de 

substâncias ilícitas e aproximadamente 10% de potenciais cidadãos com problemas ligados ao 

álcool, estima-se existir uma população alvo de cerca de 400 mil potenciais utentes em toda a 

região.  

Importa, pois, garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde na área dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles associados, 

através da manutenção da capacidade de resposta das diversas equipas das Unidades de 

Intervenção Local da DICAD da ARSLVT, IP, em articulação estreita com outros serviços de 

saúde e entidades e/ou organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou 

indiretamente, neste domínio. Tratando-se o fenómeno dos comportamentos aditivos e 

dependências de uma problemática multifactorial é fundamental empreender as 

intervenções de tratamento, conjuntamente com entidades e instituições de diversas 

áreas: saúde, habitação, proteção social, educação, justiça, etc. Este trabalho evidencia 

uma necessidade cada vez maior em prosseguir esforços de comunicação entre as ETs 

e essas instituições, no sentido de reforçar a capacidade de resposta às múltiplas 

realidades destes utentes. 

Assim, foi identificado 1 Grupo-Alvo: Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas licítas 

e ilícitas, acompanhados nas Unidades de Intervenção Local da DICAD, sedeadas na cidade de 

Lisboa (UD Centro das Taipas, ET de Xabregas e Unidade de Alcoologia) – 3.042 utentes ativos, 

no ano de 2018. 

As necessidades de continuidade da intervenção nos CAD ao nível do tratamento, através de 

uma resposta global e abrangente, são: a nível individual, permitindo a reorganização pessoal 

do indivíduo; ao nível de saúde pública, minimizando e reduzindo riscos das infeções 

sexualmente transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas, bem como, de outras 

comorbilidades físicas e psíquicas; e ainda, numa dimensão social, através de uma diminuição 
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da exclusão social, da criminalidade, contribuindo para a reinserção social e inclusão laboral 

destas pessoas, contribuindo, desta forma, para a coesão social.   

Acresce que, apresentando a população com CAD, de forma crescente, quadros de 

comorbilidade psiquiátrica, doenças físicas e situações de carência social, progressivamente 

mais graves, de que resulta uma maior dificuldade de aproximação aos serviços de saúde e de 

apoio social, deverão continuar a ser garantidas condições de acessibilidade, proximidade e 

equidade, no acesso aos cuidados. 

Nesse sentido, importa melhorar a Rede de Referenciação/ Articulação, visando reforçar a 

complementaridade e as parcerias entre os serviços especializados na área dos CAD, e outros 

serviços de saúde, bem como com entidades e organismos públicos ou privados, que intervêm, 

direta ou indiretamente, neste domínio, melhorando a capacidade de resposta e a prestação 

de cuidados a esta população. 

Os settings de intervenção nesta área são os seguintes: 

• Tratamento ambulatório/consulta externa 
• Unidade de Desabituação (desabituação física de heroína, cocaína, álcool, 

benzodiazepinas; estabilização psiquiátrica) 
• Unidade de Internamento (desabituação física de álcool) 
• Respostas dirigidas para as adições sem substância: reforço do sistema de referenciação e 

das consultas especializadas nesta área. 
 

Assim, deste relatório resultam as seguintes recomendações e propostas de intervenção:  

• Continuar a garantir a prestação de cuidados de saúde na área dos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles associados, através da 

manutenção da capacidade de resposta das diversas equipas das Unidades de Intervenção 

Local da DICAD da ARSLVT, IP, em articulação estreita com outros serviços de saúde e 

entidades e/ou organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou indiretamente, neste 

domínio.  
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• Desenvolver as respostas direcionadas para uma população mais envelhecida, dado o 

agravamento do seu estado de saúde física e mental. Efetivamente, evidenciam-se algumas 

das problemáticas da população em tratamento: uma população que, de forma crescente, 

apresenta quadros de comorbilidade psiquiátrica, doenças físicas e situações de carência 

social, progressivamente mais graves, das quais decorre uma maior dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde e de apoio social. Este conjunto de situações refletem-se num 

envelhecimento precoce da população, que associado ao envelhecimento cronológico da 

mesma, constitui uma preocupação para os serviços. É, pois, importante fazer estudos que 

corroborem e fundamentem a necessidade de se aprofundar o pensamento sobre o 

modelo de intervenção, no sentido de adaptar, melhorar e/ou criar novas respostas 

capazes de apoiar e cuidar, adequada e efetivamente, de uma população envelhecida 

e com outras necessidades de saúde emergentes. 

• Melhorar o sistema de referenciação/articulação  com os Cuidados de Saúde Primários, 

bem como   com os serviços de cuidados de saúde especializados, nomeadamente, de 

infecciologia, de psiquiatria, de pneumologia, de estomatologia, entre outros; 

• Consolidar as respostas de atendimento de jovens/adolescentes com comportamentos de 

risco e com CAD, designadamente em ligação com a intervenção ao nível da prevenção 

seletiva e indicada, e em articulação com outros serviços de saúde especializados que 

intervêm junto desta faixa etária. 

• Melhoria da articulação entre as intervenções na área do tratamento e na área da 

reinserção, através do desenvolvimento de projetos de intervenção adequados às 

necessidades específicas desta população alvo; 

• Reforço das consultas especializadas na área das dependências sem substância: 

continuação da formação dos profissionais; melhoria do sistema de 

referenciação/articulação com outros serviços especializados. Importa analisar os dados 

relativos a esta problemática, tendo em vista realizar o mapeamento deste fenómeno, que 
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permita planear as respostas tão adequadas quanto possível, a esta nova problemática e a 

estes novos utentes.  

• Uma nota para registar que se está a verificar um envelhecimento dos vários grupos 

profissionais das equipas de intervenção das UIL’s, designadamente na generalidade das 

ET. Efetivamente, a idade média dos profissionais é elevada, sendo que apenas o grupo 

profissional dos enfermeiros apresenta uma média de idades inferior aos 50 anos de idade, 

com uma média de 47 anos.  
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6. REINSERÇÃO  

6.1  RESPOSTAS NA ÁREA DA REINSERÇÃO NA CIDADE DE LISBOA 

Destacamos as instituições com as quais as Equipas de Reinserção tem uma maior articulação, 
tendo em conta as dimensões destacadas no ponto das áreas de Intervenção – respostas da 
DICAD na área da Reinserção.  

6.2  SCML/ISS.IP - ACÇÃO SOCIAL -SCML/ ISS, I.P. 

Apesar de não estar formalizado o Protocolo entre a ARSLVT.IP/SCML/ISS.IP, continuou-se o 
trabalho de proximidade/parceria, utilizando a Ficha de Ligação entre os dois serviços. Esta 
ferramenta facilita a comunicação entre os serviços é uma mais valia, uma boa prática, tanto 
para os cidadãos como para os serviços, melhorando a eficiência, a eficácia e a qualidade nas 
respostas (suporte para tratamento em Comunidade Terapêutica, várias prestações de 
carácter pecuniário entre outras), prevenindo a sua duplicação e maximizando o acesso aos 
recursos disponíveis. Assim, é feito um trabalho de proximidade, quer com a Emergência 
Social, quer com as Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP da 
SCML. 

A SCML dispõe ainda de uma Unidade de Atendimento para a Pessoa Sem-Abrigo (UAPSA) que 
disponibiliza um atendimento de emergência às pessoas sem-abrigo na Cidade de Lisboa. 

As várias valências da SCML, incluem entre outras: 

• Acompanhamento Terapêutico – Este acompanhamento é realizado através das 
respostas de Acolhimento Residencial, Apartamentos Terapeuticamente Assistidos, 
Centro de Dia, Apoio Domiciliário para pessoas com necessidades de apoio 
terapêutico, Centros de Acompanhamento e Vigilância Terapêutica e Toma 
Observada. 

• Saúde:  Saúde Oral em Lisboa – Serviço Odontopediátrico; Unidades de Saúde, entre 
elas Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro- S.C.M.L. Unidade W+ Núcleo de 
Adultos e Núcleo de Crianças; Cuidados Continuados; Saúde mais próxima 

• Acolhimento de Crianças ou Jovens em Risco: Residência de autonomização; Equipa 
de Apoio Técnico ao Tribunal de Lisboa (EATTL); Equipas de Apoio à Família; 

• Outros Equipamentos: Creche, Creche Familiar, Jardim de Infância, Animação Sócio-
Cultural 
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• Produtos de Apoio: são dispositivos, equipamentos ou sistemas técnicos, utilizados 
por pessoas com deficiência ou incapacidades, que previnam, compensem, atenuem 
ou neutralizem as deficiências ou incapacidades para uma melhor funcionalidade no 
dia-a-dia de forma mais rápida, adaptada e com economia de esforço (por exemplo 
camas articuladas, cadeiras de rodas, elevadores de transferência entre outros; 

• Equipamentos para população idosa: Centros de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, 
Equipas de Apoio a Idosos, Serviço de Teleassistência, Residência Assistida, Residência 
Temporária, e Lar 

6.3  SAÚDE – OUTROS 

 No âmbito da intervenção social nas Equipas de Tratamento da DICAD, são feitos 
encaminhamentos de forma integrada para os Hospitais de referência da Cidade de Lisboa, 
referidos no ponto da área de Intervenção do Tratamento, entre eles destacamos aqui, o 
Hospital de São José- Consulta Externa de Estomatologia, dimensão essencial no processo da 
reinserção do utente. De referir que estas consultas apresentam demora devido ao grande 
volume da lista de espera e esta resposta não inclui implante dentário. 

6.4   IEFP – EMPREGO/FORMAÇÃO/OUTRAS ENTIDADES 

Na zona de Lisboa, há 5 Centros de Emprego que integram a Delegação Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do IEFP.  

O IEFP dispõe também de uma rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) promovidos 

por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para prestar apoio a jovens e adultos 
desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

No que se refere à formação existem medidas específicas para jovens (<25 anos) e para 
adultos (=>18). Na formação para jovens existem 3 medidas: Aprendizagem;  Educação e 
Formação para Jovens e Especialização tecnológica (CET).  

Relativamente á população adulta, existem 7 medidas distintas de formação:   

Cursos Educação e Formação para Adultos (EFA); Especialização Tecnológica (CET); Formação 
Modular Certificada; Vida Ativa – Emprego Qualificado; Programa de Formação em 
Competências Básicas; Programa Português para Todos (PPT); Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências Profissionais (RVCC).  

Existem ainda medidas de apoio e incentivo ao emprego para grupos específicos, entre eles, 
toxicodependentes em tratamento, e que inclui as seguintes medidas: Contrato-Emprego- 
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Apoiar a Criação de Emprego; Contrato Emprego - Conversão de Contratos; Contrato-Geração 
- Apoiar a criação de emprego; Prémio Emprego- Apoiar a contratação de ex-estagiários; 
Investe Jovem; Apoio à Mobilidade Geográfica; Incentivo à aceitação de Ofertas de Emprego; 
e a medida Converte+. 

Ao nível de outras entidades que dão resposta á área do emprego, destacamos:  

• As empresas de trabalho temporário (ETT) respondem a necessidades de mão-de-obra 
pontuais que, podem ser satisfeitas através do trabalho temporário. Em Lisboa, existe 
uma grande variedade de empresas neste âmbito. 

• Associação Crescer - É Um Restaurante - É uma resposta na área da empregabilidade 
para pessoas que estão ou estiveram em situação de sem abrigo. O projeto tem como 
objetivo a criação de oportunidades de trabalho; a promoção e inclusão na 
comunidade; aumento da qualidade de vida e a promoção da autonomização. Para 
formar os seus colaboradores, a Crescer contou com a parceria da Escola de Hotelaria 
e Turismo de Lisboa; o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Instituto da 
Segurança Social. 

• REDE EMPREGA - O Programa RedEmprega Lisboa é parte integrante do Programa 
Municipal para a Economia Social e Promoção da Empregabilidade em Lisboa, e tem 
como parceiros a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), a Fundação Aga 
Khan Portugal (AKF Prt) e a Câmara Municipal de Lisboa. O Programa teve início a 20 
de Outubro de 2016 e está ainda em vigor. 

o Tem como objetivo aumentar a empregabilidade da população da cidade de 
Lisboa através de redes de empregabilidade, agregando diversas entidades e 
dinâmicas locais, que promovam de forma integrada o incremento de 
respostas mais adequadas às necessidades da população desempregada. A 
metodologia assenta na articulação entre as empresas ou oportunidades de 
emprego e as pessoas de forma a haver uma inclusão no mercado de trabalho. 
Atualmente, existem 7 Redes para a Empregabilidade, envolvendo mais de 100 
organizações em 17 freguesias da cidade. 

o As redes contam com técnicos de emprego apoiado de forma a haver um 
acompanhamento integrado e individualizado das pessoas (e indiretamente 
das suas famílias) que procuram emprego e que se encontram em situação de 
desvantagem social, entre elas as pessoas com comportamentos aditivos e 
dependências. 

• SCML/ISS.IP – Formação Profissional: 

Existem dois Centros de Educação e Formação Profissional, um na Aldeia de Sta. Isabel, 
dirigido a jovens e o 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                        

 

 

 

Página 198 de 222 

Centro de Educação, Formação e Certificação subdividido em dois Pólos, o Pólo de 
jovens (Benfica) e o Pólo dos Adultos (Alvalade). 

6.5  OUTRAS ENTIDADES COM RESPOSTAS NA ÁREA DA REINSERÇÃO 

Esta população apresenta vulnerabilidades associadas a uma quebra das redes sociais de 
suporte (família, amigos, redes institucionais), e uma progressiva diminuição das 
competências pessoais e sociais, que contribuem para a exclusão social.   

A associação entre os comportamentos aditivos e a situação da pessoa em situação de sem 
abrigo ou de precaridade habitacional e/ou de suporte familiar, apresenta-se como umas das 
principais dificuldades na área da reinserção. 

  

Existem algumas respostas habitacionais, no entanto são insuficientes, o que muitas vezes 
compromete o projeto terapêutico pela impossibilidade de integração em centro de 
acolhimento. 

De acordo com a segunda Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de 
Sem-Abrigo, existem em Portugal 3396 pessoas em situação de sem-abrigo (1443 pessoas sem 
teto e 1953 sem casa), entendendo-se “pessoa sem teto, a viver no espaço público, alojada 
em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário ou sem casa, encontrando-se 
em alojamento temporário destinado para o efeito”. É na área metropolitana de Lisboa que 
existem mais pessoas em situação de sem-abrigo (44,2%). As pessoas ditas sem casa vivem, 
segundo o relatório, em várias realidades: centros de alojamento temporário ou albergues, 
onde a pernoita é limitada e sem acesso a alojamento de longa duração; alojamentos 
específicos para pessoas sem casa, como apartamentos de transição onde a pernoita também 
é limitada e o acesso a alojamento de longa duração; pensões ou quartos pagos pelos serviços 
sociais são escassos. 

Neste âmbito, foram acompanhados nas Equipas de Tratamento e Reinserção, em 2018, 258 
pessoas em situação de sem-abrigo, maioritariamente com problemas ligados ao álcool (132 
utentes) e consumo de outras substâncias psicoativas, em particular as ilícitas (125 utentes). 

Nesta sequência distinguimos as respostas específicas para os utentes sem–abrigo com CAD, 
com quem mais articulamos, bem como as respostas relacionadas com processos de 
autonomização de outros utentes (como por exemplo o housing first) 

• Associação Crescer - Em 2013 foi criado o projeto É UMA CASA, Lisboa Housing First. 
Este projecto destina-se a pessoas que se encontram em condição crónica de sem-
abrigo, excluídas de todas as estruturas de apoio social e de saúde, para as quais os 
recursos existentes não tem sido solução. É especificamente dirigido aos indivíduos 
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que se encontram em situação de vulnerabilidade extrema (problemas de saúde 
mental, dependências) com um longo percurso de rua e proporciona um 
acompanhamento permanente das diferentes necessidades. 

• Vitae- Associação de Solidariedade e Desenvolvimento, dispõe de várias respostas 
sociais, nomeadamente: Centro de Acolhimento de Alcântara e o Centro de 
Acolhimento do Beato que se encontra dividido em quatro tipos de alojamento 
(Centro de Alojamento Temporário, Comunidade de Inserção Masculina, Comunidade 
de inserção Feminina e o Centro de Alojamento Nocturno).  

• O Centro de Acolhimento de Alcantara, acolhe 50 indivíduos, tem como critérios 
indivíduos com com maior capacidade de organização, onde se procura trabalhar o 
acompanhamento dos percursos de inserção, quer através do encaminhamento para 
projetos de tratamento/reinserção em comunidade terapêutica, quer através da 
integração em respostas de emprego/formação, tendo em vista a autonomização 
destes utentes.  

• O Centro de Acolhimento do Beato encontra-se dividido em quatro tipos de 
alojamento: 

o O Centro de Alojamento Temporário – (a 24 horas) com capacidade para 78 
utentes, surge da reestruturação do acordo de cooperação celebrado com o 
ISS.IP- Centro Distrital de Lisboa, e a Câmara Municipal de Lisboa de 1 de 
Dezembro de 1999 em ordem à celebração de novo acordo, assinado a 30 de 
Novembro de 2015. Esta resposta social é destinada à população em situação de 
risco social, designadamente “pessoas sem-alojamento”, que carecem de uma 
intervenção biopsicossocial concertada no sentido de um projeto estruturado.    

o A Comunidade de Inserção Masculina do Beato (a 24 horas) entrou em 
funcionamento a 01 de Janeiro de 2016, através do acordo de cooperação 
assinado com o ISS.IP- Centro Distrital de Lisboa em 30 de Novembro de 2015 e 
acolhe um máximo de 30 utentes. Esta resposta tem como objetivo geral 
contribuir para uma progressiva inserção e para uma gradual autonomia.  

o A Comunidade de Inserção Feminina do Beato (a 24 horas) – tem vaga para 18 
utentes, entrou em funcionamento a 01 de Janeiro de 2016, através do acordo de 
cooperação assinado com o ISS.IP- Centro Distrital de Lisboa em 30 de Novembro 
de 2015. Tem como objetivo geral contribuir para uma progressiva inserção, e 
para uma gradual autonomia. 

o O Centro de Alojamento Noturno (em funcionamento entre as 18h e as 9h) 
Esta resposta, com 145 vagas, visa o alojamento temporário de pessoas sem-
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abrigo em regime noturno, com o suprimento das necessidades básicas, e o 
acompanhamento biopsicossocial.    

• A Associação dos Albergues Noturnos de Lisboa é uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS), fundada em 1881. Atualmente o albergue dá acolhimento 
a 70 homens, em situação de sem-abrigo (idades entre os 20 e os 60 anos). O 
acolhimento é das 18 horas às 8 da manhã do dia seguinte. Dormida, jantar e 
pequeno-almoço, acesso a instalações sanitárias e acompanhamento pela assistente 
social são algumas das tarefas básicas prestadas. 

• Centro de Alojamento Temporário Mãe de Água (CATMA) da SCML - Albergam 
situações de emergência. Estas respostas carecem igualmente, de intervenções 
adequadas às especificidades desta população (até porque preconizam regras de 
abstinência, o que faz com que não sejam respostas passíveis de serem usadas por 
cidadãos alcoolizados e/ou sob o efeito de drogas).  

• Os Apartamentos Terapeuticamente Assistidos da SCML - Prestam apoio a população 
com patologias diversas que se encontram numa situação sem-abrigo ou com 
incapacidade de viver numa habitação autónoma; o apoio, pontual para aluguer de 
quarto/casa no âmbito das prestações pecuniárias da SCML;   

• Residências da Associação de Intervenção para a Mudança – Orientar - Dispõe de 
duas residências:  

o Residência de Transição e Residência de Autonomia - A Residência de 
Transição, funciona desde 2001, tem capacidade para 8 pessoas e 
disponibiliza um alojamento temporário para pessoas que se encontrem num 
percurso de inserção profissional com vista a promover a responsabilização e 
participação ativa dos seus utilizadores que, mediante o apoio e supervisão da 
equipa técnica do Projeto Orientar, asseguram o funcionamento da casa, 
encarregando-se da execução de todas as tarefas de organização e 
manutenção da mesma. 

o Residência de Autonomia - Implementada em 2018, veio complementar a 
resposta da Residência de Transição, direcionando-se para indivíduos do sexo 
masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos, que já se 
encontram inseridas profissionalmente e ainda procuram concluir o seu 
processo de reintegração, mas também para permitir a existência de um 
espaço facilitador da autonomização plena, com o apoio da Equipa Técnica. 
Esta residência tem capacidade para 7 pessoas, em quartos individuais. 
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• Outras respostas no acolhimento à população sem-abrigo, que poderão abranger 
também os cidadãos com CAD, nomeadamente o Centro de Abrigo da Graça (gerida 
pela AMI), O Centro de Alojamento Temporário de Xabregas (Exército de Salvação). 

Além das pessoas em situação de sem-abrigo, é preocupante também, o número de pessoas 
que vivem em situação de precariedade habitacional, (habitações degradadas, em casa de 
familiares idosos,) encontram-se na iminência de ficar sem habitação ou pela inabitabilidade 
da casa ou pela perda da habitação. 

Associado às transformações a ocorrer nos grandes centros urbanos, sendo Lisboa o distrito 
em que o valor das casas mais aumentou, à substituição dos quartos para alugar em 
habitações para turista. A Ação Social (S.C.M.L.) depara-se com uma nova realidade, a 
inexistência de habitações para alugar. 

Na área Habitacional, destacamos ainda a Gebalis – garante há 22 anos a gestão dos bairros 
habitacionais de construção municipal, assegurando uma política de gestão integrada, 
baseada em critérios de proximidade, a melhoria da qualidade de vida das populações 
residentes e a conservação do património. A atividade da GEBALIS é suportada por uma 
estrutura de funcionamento localizada em vários pontos da cidade, abrangendo 66 Bairros.  

Na área da Proteção Social, para além da SCML, distinguimos outras IPSS e ONG, que 
garantem várias valências, entre elas, a alimentação, higiene pessoal e tratamento de roupa, 
ateliers diversos, acompanhamento psicológico e social, dinâmicas de grupo, aquisição e 
desenvolvimento de competências, ações de formação/prevenção e orientação profissional. 

6.6  NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA REINSERÇÃO EM CAD NA CIDADE DE 

LISBOA 

6.6.1 NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO EM REINSERÇÃO JUNTO DOS UTENTES DAS UIL DE LISBOA DA 

DICAD DA ARLVT.IP 

Ao longo do ano de 2018, espelhando parte da atividade desenvolvida pelos assistentes sociais 
das equipas atrás referidas da DICAD, foram abrangidos cerca de 1428 utentes e junto destes 
identificaram-se várias necessidades, no âmbito do diagnóstico social. As necessidades 
identificadas junto dos cidadãos são as relacionadas com o acesso a serviços públicos e de 
proximidade, as necessidades no âmbito da Saúde, (internamento em UD/CT, Consultas de 
Especialidade, entre outras), Cidadania e Justiça (Regularização da documentação pessoal) 
Habitação (Procura de Alternativa Habitacional), e Emprego (integração Profissional). 
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TABELA 43. Intervenção social - Utentes atendidos, por sexo e idade em 2018  

GRUPO ETÁRIO CRI Lisboa Oriental UD/Centro das 
Taipas Unidade Alcoologia 

Projecto Corda 
Bamba Total 

 Sexo  M F M F M F M F -- 

<15 1 0 -- -- 0 0 -- -- 1 

15-19 1 0 1 0 1 0 18 5 26 

20-24 6 2 4 3 3 2 1 1 22 

25-34 20 7 18 20 34 11 -- -- 110 

35-54 134 37 159 74 355 103 -- -- 862 

55-64 32 11 85 14 155 34 -- -- 331 

>65 2 0 15 0 46 13 -- -- 76 

TOTAL 196 57 282 111 594 163 19 6 1.428 

FONTE: SIM – dados 2018 

A maioria é do sexo masculino e o maior número de utentes situa-se na faixa etária dos 35-54 
anos, seguido da faixa etária 55-64 anos. 

TABELA 44. Intervenção social – Habilitações literárias, por sexo, em 2018 

FONTE: SIM – dados 2018 

Em relação às habilitações literárias, a maioria tem o 3.º ciclo de ensino básico ou menos 
escolaridade e/ou sem escolaridade (905 utentes). 

HABILITACÕES LITERÁRIAS 
CRI Lisboa Oriental 

UD/Centro das 

Taipas 

Unidade 

Alcoologia 

Projecto Corda 

Bamba Total 

M F M F M F M F 

Sem Escolaridade 4 -- 2 0 19 4 -- -- 29 

Sem Escolaridade mas sabe ler 

e escrever 
1 -- 5 1 8 2 -- -- 17 

1º Ciclo do Ensino Básico 38 6 40 11 129 17 1 
 

242 

2º Ciclo do Ensino Básico 39 13 69 14 143 22 6 4 310 

3º Ciclo do Ensino Básico 46 9 66 25 118 36 7 
 

307 

Ensino Secundário 31 11 42 20 108 45 5 2 264 

Frequência Universitária 2 1 10 6 17 6 -- -- 42 

Grau Universitário 3 2 5 10 34 28 -- -- 82 

Desconhecido/sem informação 32 15 43 24 18 3 -- -- 135 

Total 196 57 282 111 594 163 19 6 1.428 
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TABELA 45. Intervenção social – Situação Profissional, por sexo, em 2018  

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
LISBOA Total 

M F 

Trabalho estável/regular 102 25 127 

Trabalho ocasional 54 14 68 

Estudante/ Formação Profissional 26 11 37 

Desocupado há um ano ou mais 193 58 251 

Desocupado há menos de um ano 75 27 102 

Reformado/Pensão Social por invalidez 215 60 275 

Reformado/Pensão Social  237 73 310 

Outra situação 126 33 159 

Desconhecido/Sem informação 63 36 99 

TOTAL 1091 337 1.428 

FONTE: SIM – dados 2018 

A maior parte dos utentes está reformado (585 utentes), seguido da situação de desocupado 
(353 utentes). Relativamente à situação de desocupado, há maior número nos desocupados 
de longa duração, esta situação de longa duração e/ou estas dificuldades de inserção laboral 
estão associadas a vários fatores:  

• Vulnerabilidades individuais, relacionado com a baixa escolaridade (como é visível no 
Quadro anterior), baixas aptidões pessoais e sociais, baixas qualificações profissionais; 
comorbilidades de saúde associadas (referidas na área de intervenção do tratamento), 
entre outras, que fazem emergir a necessidade de dar continuidade e/ou criar novas 
medidas de apoio de emprego protegido.  

• A Baixa Escolaridade é outro fator que representa grande dificuldade na inserção. 
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Na região de Lisboa, foram informatizados no SIM 426 fichas de acompanhamento e avaliação 
social e destes foram diagnosticadas 947 necessidades, sendo uma média de 2,2 necessidades 
por utente. 

TABELA 46. Intervenção social – Dimensões da Reinserção em 2018 
Dimensões da Reinserção Nº Necessidades mais relevantes Nº utentes 

SAÚDE 326 

Encaminhamento CT  161 

Encaminhamento UD 89 

Outros Encaminhamentos 49 

Encaminhamento Consultas de Especialidade 26 

Encaminhamento Cuidados Continuados 1 

PROTEÇÃO SOCIAL 263 

Apoio económico para UD/CT 112 

Habitação/Alojamento 46 

Subsistência 40 

Alimentação  24 

Outras 13 

Transporte/Passe Social 12 

Medicação 7 

Ajudas Técnicas  6 

Ensino/Educação 2 

Vestuário 1 

CIDADANIA/JUSTIÇA 82 Regularização da doc. pessoal 42 

HABITAÇÃO 65 
Procura de alternativa Habitacional 56 

Melhoria das condições habitacionais 6 

EMPREGO 58 
Integração Profissional 40 

Prevenção de desinserção laboral 11 

SOCIOTERAPIA 55 Apoio socio terapêutico 55 

FAMILIA 48 
Menor em situação de risco 23 

Apoio a elementos da família 10 

LAZER/OCUPAÇÃO DOS 

TEMPOS LIVRES 
22 

Desenvolvimento de Atividades Lúdico 

Ocupacionais 

18 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 21 Melhoria da qualificação profissional 4 

FONTE: SIM – dados 2018 

Em relação às necessidades sociais identificadas destacamos as da área da Saúde, Proteção 
Social, Cidadania/Justiça, Habitação, Emprego por ordem de mais relevantes. O seja, daqui 
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podemos inferir que as necessidades de Saúde e Proteção Social são mais prementes face às 
outras, enquanto a pessoa não estabilizar face ao consumo de SPA e a outros problemas de 
saúde, entre eles a comorbilidade na área da saúde mental, na área das doenças infecciosas, é 
difícil priorizar outras necessidades. 

Da avaliação das necessidades, conseguimos inferir que as necessidades com menor taxa de 
resolução são as relacionadas com a área da habitação (necessidade de alternativa 
habitacional mais estável); na área da saúde vs emprego/atividades lúdico-ocupacionais, 
essencialmente no que se refere aos casos de comorbilidade de saúde mental; e na área da 
proteção social a necessidade de acolhimento/ habitação para uma população cada vez mais 
envelhecida que não se enquadra em Comunidade Terapêutica e/ou Lares de 3.º idade. 

Desta análise podemos identificar 2 problemáticas prioritários de intervenção social, cujas 
respostas tem sido mais lacunares, entre elas destacamos:  

Problema 1 – Cerca de 400 indivíduos policonsumidores de ambos os sexos, com idades 
superiores a 54 anos, em diferentes fases face ao consumo de SPA, em acompanhamento nas 
equipas de tratamento da cidade de Lisboa, reformados/pensionistas e/ou desocupados de 
longa duração, que apresentam comorbilidade física e/ou psíquica, situação de rutura familiar 
e social, comportamentos de risco, que carecem de respostas de acolhimento/habitacionais 
ajustadas à sua condição e que não têm enquadramento em equipamentos de saúde (como 
CT’s, cuidados continuados) ou em Lares de 3.º idade. 

Problema 2 – Cerca de 400 indivíduos em acompanhamento nas equipas de tratamento da 
cidade de Lisboa, desocupados de curta e/ou longa duração ou com ocupação profissional 
precária, com necessidade e critérios de integração sócio-profissional, com baixa escolaridade, 
fragilidade económica, fraca qualificação profissional e dificuldade de inserção social e 
profissional. 

Para além destes dois problemas, destacamos os já mencionados na área de intervenção da 
Prevenção Indicada, RRMD e de Tratamento que carecem de uma intervenção integrada com a 
área da Reinserção, cujas propostas de intervenção constam na descrição dos 
problemas/grupos identificados. 

6.7  PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – REINSERÇÃO 

Apresentam-se de seguida, os quadros com as propostas de intervenção consideradas 
necessárias na área da Reinserção para os dois problemas identificados. 
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PROBLEMA 1 – INDIVÍDUOS POLICONSUMIDORES DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADES SUPERIORES A 54 ANOS, EM DIFERENTES FASES FACE AO CONSUMO DE SPA, EM ACOMPANHAMENTO NAS 
EQUIPAS DE TRATAMENTO E DE REINSERÇÃO DA CIDADE DE LISBOA 
Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Cidade de Lisboa 

Cerca de 400 
indivíduos 
policonsumidores 
de ambos os 
sexos, com idades 
superiores a 54 
anos, em 
diferentes fases 
face ao consumo 
de SPA, em 
acompanhamento 
nas Equipas de 
Tratamento e de 
Reinserção, na 
DICAD ARSLVT, da 
cidade de Lisboa 
 
 

Utentes 
reformados/pensio
nistas e/ou 
desocupados de 
longa duração; 
Apresentam 
comorbilidade física 
e/ou psíquica 
Situação de rutura 
familiar e social, 
Com 
comportamentos 
de risco,  
Falta de respostas 
de 
acolhimento/habita
cionais ajustadas à 
sua condição 
Sem condições para 
integração no 
mercado de 
trabalho, mesmo 
que protegido. 

Equipas de Tratamento/Reinserção da DICAD Xabregas do CRI Lisboa 
Oriental, Unidade de Alcoologia, Unidade Desabituação – Centro das 
Taipas. 
UAPSA – Unidade de Apoios à Pessoa Sem Abrigo – Resulta de uma 
colaboração institucional da rede tripartida (SCML, CML e Centro Regional 
de Segurança Social). Funciona num espaço cedido pela CMA, gerido pela 
SCML, permitindo uma intervenção integrada. Agrega os serviços e 
instituições da rede social de Lisboa que trabalham com as pessoas em 
situação de sem-abrigo, ou em situação de emergência social. Este 
atendimento centralizado, evita a sobreposição de intervenções, 
nomeadamente na duplicação de apoios e estratégias. 
Espaços Ocupacionais: 
Centro de Apoio Social de S. Bento (CASSB) da SCML 
Centro de Apoio Social dos Anjos 
Espaço aberto ao Diálogo da CT Vida e Paz 
Loja Sociais/Solidárias: 
 - Juntas de Freguesia, 
 
Apartamentos Terapeuticamente Assistidos da SCML; 

• Centro de Acolhimento noturno dos Anjos 
• Centro de Alojamento Temporário Mãe de Água 
• Centro da Abrigo de S. Bento; 
• Centro de Abrigo de Xabregas (Exército de Salvação) 

 
- Projeto Reefood; 
- Bancos Alimentares; 
- Balneários Públicos 
- Projeto “Housing First” (AEIPS e da Associação “Crescer na Maior”) 
- Habitação Social da CML/Gabinetes da Gebalis 
ACES- Cuidados de Saúde primários Cidade de Lisboa 

Necessidade de desenvolver uma resposta residencial 

(estruturada), que inclua alojamento, alimentação e higiene 

pessoal, que assegure alimentação e disponibilize vários tipos 

de respostas ocupacionais (lúdico-recreativas, desportivas, 

culturais e sociais) e de voluntariado que promovam a 

aquisição de competências sócio-emocionais, competências ao 

nivel da gestão económica e as relações com a rede de 

suporte, de forma a poderem envoluir no sentido da 

autonomização e/ou da salvaguarda de respostas habitacionais 

permanentes. 

 

Neste sentido, é necessário uma resposta de longa duração,  

para os doentes com duplo diagnóstico, numa lógica similar 

aos apartamentos terapeuticamente assistidos.  

 

As intervenções a realizar deverão ter um caráter comunitário 

e multi- sistémico, interligados com a área do tratamento e 

outras respostas de saúde e sociais. 
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PROBLEMA 2 – INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO NAS EQUIPAS DE TRATAMENTO E DE REINSERÇÃO DA CIDADE DE LISBOA, DESOCUPADOS DE CURTA E/OU LONGA DURAÇÃO 
OU COM OCUPAÇÃO PROFISSIONAL PRECÁRIA, COM NECESSIDADE E CRITÉRIOS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL 

Território Grupos Problemáticas Intervenções 
existentes 

Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Cidade de Lisboa 

Cerca de 400 
indivíduos em 
acompanhamento 
nas Equipas de 
Tratamento e de 
Reinserção da 
cidade de Lisboa, 
desocupados de 
curta e/ou longa 
duração ou com 
ocupação 
profissional 
precária, com 
necessidade e 
critérios de 
integração sócio-
profissional 

Consumo de spa e em 
diferentes fases face ao 
tratamento 
Baixa escolaridade, 
 

Défice de competências 

pessoais e sociais; 

Fragilidade económica, 
Fraca qualificação 
profissional  
Dificuldade de inserção 
social e profissional. 
 

Problemas com a justiça; 

Estigmatização. 

Equipas de 
Reinserção da 
DICAD ET 
Xabregas do CRI 
Lisboa Oriental, 
Unidade de 
Alcoologia, 
Unidade 
Desabituação – 
Centro das 
Taipas. 
 
IEFP 
Centros de 
Formação 
Profissional 
Redemprega 

Necessidade de reforçar as de redes de parceria entre as diferentes entidades que intervêm na área da 

empregabilidade em articulação com o tecido empresarial e outras respostas comunitárias, no sentido de 

criar/desenvolver metodologias comuns de intervenção (capacitação para a empregabilidade, “Job 

Matching”, formação à medida, mediação no emprego) 

Criar programas específicos, na linha do extinto Programa Vida  Emprego, com a mediação laboral como 

estratégia central, que promova pontes com indivíduo - Equipa de Tratamento - Entidades 

empregadoras/formadoras, através de uma relação estreita com as medidas específicas do IEFP. Esta 

mediação laboral, deverá ainda neste sentido criar oportunidades de formação em contexto de trabalho 

igualmente adaptadas a estes cidadãos e numa lógica de emprego protegido.  

Aumentar/reforçar o acompanhamento e mediação social dos processos de inserção, junto dos utentes e 

das Entidades Empregadoras e Formadoras;  

Promover um maior investimento em medidas de formação ajustadas ao mercado de trabalho, 

potenciando as competências e experiências profissionais anteriores; 

Garantir maior acessibilidade no suporte económico para as despesas/custos inerentes às estratégias de 

procura de emprego e/ou formação (despesas de deslocação; garantia da alimentação diária durante a 

formação) que promovam a concretização dos percursos de inserção sócio profissional. 
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6.3. CONCLUSÕES 

Assim dos trabalhos realizados resultou a identificação de 2 problemas e 2 grupos-alvo: 

Problema 1 – Cerca de 400 indivíduos policonsumidores de ambos os sexos, com idades superiores a 54 

anos, em diferentes fases face ao consumo de SPA, em acompanhamento nas equipas de tratamento da 

cidade de Lisboa, reformados/pensionistas e/ou desocupados de longa duração, que apresentam 

comorbilidade física e/ou psíquica, situação de rutura familiar e social, comportamentos de risco, que 

carecem de respostas de acolhimento/habitacionais ajustadas à sua condição e que não têm 

enquadramento em equipamentos de saúde (como CT’s, Cuidados Continuados) ou em Lares de 3.º idade. 

Para este grupo a intervenção preconizada é: 

o Necessidade de desenvolver uma resposta residencial (estruturada), que inclua alojamento, alimentação 

e higiene pessoal, que assegure alimentação e disponibilize vários tipos de respostas ocupacionais 

(lúdico-recreativas, desportivas, culturais e sociais) e de voluntariado que promovam a aquisição de 

competências socio-emocionais, competências ao nível da gestão económica e das relações com a rede 

de suporte, de forma a poderem evoluir no sentido da autonomização e/ou da salvaguarda de respostas 

habitacionais permanentes. 

o Neste sentido, é necessário uma resposta de longa duração, para os doentes com duplo diagnóstico, 

numa lógica similar aos apartamentos terapeuticamente assistidos.  

o As intervenções a realizar deverão ter um carácter comunitário e multissistémico, interligados com a 

área do tratamento e outras respostas de saúde e sociais. 

Problema 2 – Cerca de 400 indivíduos em acompanhamento nas equipas de tratamento da cidade de Lisboa, 

desocupados de curta e/ou longa duração ou com ocupação profissional precária, com necessidade e 

critérios de integração sócio-profissional, com baixa escolaridade, fragilidade económica, fraca qualificação 

profissional e dificuldade de inserção social e profissional. 

Para este grupo a intervenção preconizada é: 

o Necessidade de reforçar as de redes de parceria entre as diferentes entidades que intervêm na área da 

empregabilidade em articulação com o tecido empresarial e outras respostas comunitárias, no sentido 

de criar/desenvolver metodologias comuns de intervenção (capacitação para a empregabilidade, “Job 

Matching”, formação à medida, mediação no emprego); 
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o Criar programas específicos, na linha do extinto Programa Vida Emprego, com a mediação laboral como 

estratégia central, que promova as pontes ao nível individual- Equipa de Tratamento - Entidades 

empregadoras/formadoras, através de uma relação estreita com as medidas específicas do IEFP. Esta 

mediação laboral deverá ainda neste sentido criar oportunidades de formação em contexto de trabalho 

igualmente adaptadas a estes cidadãos e numa lógica de emprego protegido; 

o Aumentar/reforçar o acompanhamento e mediação social dos processos de inserção, junto dos utentes 

e das Entidades Empregadoras e Formadoras;  

o Promover um maior investimento em medidas de formação ajustadas ao mercado de trabalho, 

potenciando as competências e experiências profissionais anteriores; 

o Garantir maior acessibilidade no suporte económico para as despesas/custos inerentes às estratégias de 

procura de emprego e/ou formação (despesas de deslocação; garantia da alimentação diária durante a 

formação) que promovam a concretização dos percursos de inserção sócio profissional. 

Face ao exposto, e em síntese, consideramos que o problema 2 tem respostas e intervenções mais 

salvaguardadas nos recursos identificados, carecendo estes de uma maior integração e articulação. O 

problema 1 considera-se prioritário e propomo-lo para financiamento na área lacunar da reinserção, por se 

considerar carecer de uma intervenção urgente, cujos recursos são praticamente inexistentes e se prever 

aumento deste tipo de necessidades. 
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7. DIAGNÓSTICOS PORI – OUTROS TERRITÓRIOS DA CIDADE DE LISBOA 

Os trabalhos agora terminados e plasmados neste Relatório Final, resumem o diagnóstico realizado sobre o 

território “Cidade de Lisboa” enquanto território de intervenção prioritária seleccionado no âmbito do PORI.  

No entanto, é fundamental registar outros territórios na Cidade de Lisboa, que, para compreensão do 

fenómeno dos consumos de substâncias psicoativas no concelho de Lisboa, foram alvo de diagnósticos 

específicos em anos anteriores. 

Consideramos que as maiores oscilações, tendo como comparação o último diagnóstico, foram mais 

significativas ao nível das substâncias consumidas do que dos territórios. Olhar a cidade como um todo 

permite assegurar intervenções dinâmicas que devemos apoiar, ao invés de identificar territórios que 

posteriormente vêm limitar a intervenção, criando fronteiras que não se coadunam com a mobilidade dos 

fenómenos.  

Toda a informação acima descrita poderá ser complementada com o relatório do grupo das dependências da 

Rede Social de Lisboa, dinamizado pela DICAD. Optámos por anexar o documento produzido pelo grupo e 

que identifica os temas que consideram essenciais ao nível da redução de danos. Alguns dos temas estão já 

identificados neste documento, outros acrescentam temáticas e possíveis respostas trabalhadas por este 

grupo. Considerámos, por isso, que o mesmo faz parte integrante deste documento, estando disponível nos 

Anexos deste Relatório.   
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Foram realizados os trabalhos de atualização do diagnóstico do concelho de Lisboa realizado anteriormente 

em 2013 e novamente em 2015. Partindo de uma metodologia de diagnóstico rápido (RAR), este diagnóstico 

permitiu atualizar as principais características da problemática dos CAD no território em análise: ao nível das 

principais necessidades de intervenção, das principais necessidades de adequação/ adaptação das 

intervenções atualmente a decorrer na área dos CAD, dos recursos existentes a vários níveis na cidade, ao 

nível das potencialidades para a mudança, e dos recursos disponíveis para se dar uma resposta integrada aos 

problemas no âmbito dos CAD. 

De acordo com o preconizado ao nível do PORI, esta caracterização do território permitiu identificar grupos 

com problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas, assim como os respetivos contextos e 

settings. Foram também identificadas as áreas lacunares e foram debatidas as potencialidades para 

intervenções no âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos, da Prevenção, do Tratamento e da 

Reinserção, com a finalidade de planear e desenvolver uma intervenção integrada no âmbito dos CAD. 

Assim, dos trabalhos resultaram recomendações para intervenções nas áreas do Tratamento, da 

Prevenção, da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) e da Reinserção, para cuja maior parte 

se entendeu serem necessários projectos de intervenção específicos, com necessidade de financiamento, os 

quais são apresentados em maior pormenor ao longo deste Relatório. 

Estas respostas deverão ocorrer em simultâneo, e, sempre, em articulação com as Unidades de Intervenção 

Local com atribuições na área geográfica da Cidade de Lisboa/ DICAD/ ARSLVT, IP. Está ainda prevista (vide 

quadros apresentados no final do capítulo de cada área de intervenção) a sua articulação com intervenções 

da responsabilidade de outras entidades e que se encontram a decorrer a nível local, de acordo também 

com o preconizado no âmbito do PORI (essa articulação potencia consequências positivas para as metas e 

objetivos que se pretende atingir com as intervenções financiadas). 

Na área do Tratamento, resultou a identificação de potencialidades para a mudança através da otimização 

das articulações já existentes com adaptações ao trabalho atualmente desenvolvido, otimizações que não 

carecem de projetos com financiamento adicional e que são apresentadas em pormenor no capítulo relativo 

à área de Intervenção do Tratamento. 

Na área da Prevenção, só uma das propostas de intervenção apresentadas não carece de financiamento 

através do PORI, designadamente a intervenção planeada para fazer face ao PROBLEMA (2): jovens 

universitários com consumo de SPA e outros CAD). 
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Na área da RRMD são apresentadas várias propostas de intervenção, das quais apenas uma não carece de 

financiamento no âmbito do PORI, designadamente a que pretende fazer face ao PROBLEMA (5) – Jovens 

adultos que frequentam festas/ eventos académicos com consumo de álcool e outras substâncias 

psicoactivas. 

Da mesma forma, na área da Reinserção, todas as propostas de intervenção aí adiantadas, carecem de 

financiamento. 

Aqui chegados, parece-nos fundamental sublinhar quais as intervenções que, a mais breve trecho, carecem 

de abertura de processo de candidatura a financiamento público e que são consideradas prioritárias entre 

todas as propostas resultantes deste diagnóstico e que são, desde logo, consideradas necessárias. Trata-se 

de algumas das propostas de intervenção na área da Redução de Riscos e Minimização de Danos, 

designadamente: 

• Estrutura sócio-sanitária Centro de Acolhimento, para toda a cidade 

À semelhança da estrutura sócio-sanitária Programa de Substituição em Baixo Limiar de Exigência (PSBLE), 

dentro do Centro de Abrigo G. Pais, a intervenção acima elencada é considerada necessária para responder 

eficazmente a três dos problemas identificados e que são comuns à Área da RRMD e da Reinserção: 

PROBLEMA (1) – Consumidores de rua com comportamentos de risco; PROBLEMA (2) – Consumidores de 

heroína com fraca adesão aos programas de tratamento; e PROBLEMA (3) – População sem abrigo com 

comportamentos aditivos.  

Neste âmbito, no que se refere à estrutura Centro de Acolhimento, seria importante integrar uma 

intervenção na área da Reinserção, mas uma intervenção integrada num único projeto. Todavia, não sendo 

possível garantir, em termos processuais, esta forma de integração num projeto único, consideramos, ainda 

assim, premente garantir-se a continuidade da estrutura de RRMD, Centro de Acolhimento para toda a 

Cidade de Lisboa. 

Por último, consideramos que nas demais áreas de intervenção, designadamente na Prevenção e na 

Reinserção, dever-se-á ter em conta a necessidade de, havendo disponibilidade orçamental, futuramente 

abrir processos de candidatura para que o PRI da Cidade de Lisboa possa contar com uma intervenção 

integrada em mais áreas de intervenção: 

• Reinserção: Problema (4) – Cidadãos inseridos nas estruturas de tratamento com dificuldades de acesso 

ao mercado de trabalho; 
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• Prevenção: Problema (11) – Crianças dos Bairros Sociais da Cidade de Lisboa, expostos a diferentes 

factores de risco de ordem familiar e ambiental (0-5 anos); Problema (12) - Crianças dos Bairros Sociais 

da Cidade de Lisboa, expostos a diferentes factores de risco de ordem familiar e ambiental (6-10 anos). 

A área territorial que deverá ser alvo das intervenções preconizadas é o Concelho de Lisboa. Grande parte 

dos contextos de todos os problemas identificados neste território pelas diversas áreas de intervenção, 

concentra-se com maior acuidade nalguns bairros de algumas freguesias. Outros contextos dizem respeito a 

toda a cidade. Com efeito, a referência a estes contextos, é apenas um indicativo dos locais onde os 

problemas identificados se sentem com maior acuidade, tendo-se concluído que os contornos da 

problemática e as características dos grupos identificados, conduzem à recomendação de intervenções que 

possam abranger todo o concelho, embora devendo estas incidir claramente nos settings identificados 

relativamente a cada grupo alvo específico, ficando contudo prevista a possibilidade de a problemática vir 

posteriormente a deslocalizar-se. 
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Dados de contraordenação 

TABELA 47. SPA por Freguesia de Ocorrência 2016 

Freguesias 
Substância 

Total Anfetaminas tipo 
estimulantes Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 0 4 0 0 1 5 

Alcântara 4 28 7 9 10 58 

Alvalade 0 7 7 1 1 16 

Areeiro 0 21 0 0 1 22 

Arroios 1 17 2 11 0 31 
Avenidas Novas 0 15 0 1 1 17 

Beato 0 9 9 15 6 39 

Belém 0 28 0 0 0 28 

Benfica 0 24 0 1 3 28 
Campo Ourique 1 26 33 8 11 79 

Campolide 1 19 11 3 6 40 

Carnide 0 20 0 0 1 21 

Estrela 1 57 8 5 8 79 

Lumiar 0 37 8 7 7 59 
Marvila 0 22 6 3 8 39 
Misericórdia 0 25 1 4 4 34 

Olivais 0 48 0 3 1 52 
Parque das Nações 1 25 3 2 4 35 

Penha de França 0 35 11 12 9 67 

S. Domingos Benfica 0 16 0 1 1 18 
Santa Clara 0 7 0 0 0 7 

Santa Maria Maior 0 22 0 4 1 27 

Santo António 0 25 0 0 1 26 

São Vicente 0 5 0 0 0 5 

Desconhecida 1 7 1 2 3 14 

Total 10 549 107 92 88 846 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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TABELA 48. SPA por Freguesia de Ocorrência 2017 

Freguesias 
Substância 

Total Anfetaminas tipo 
estimulantes Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 3 8 0 2 2 15 

Alcântara 7 31 12 19 22 91 

Alvalade 1 5 0 1 2 9 

Areeiro 1 10 4 3 1 19 

Arroios 0 13 1 7 2 23 
Avenidas Novas 0 8 0 0 2 10 

Beato 0 3 8 11 3 25 

Belém 0 18 0 1 0 19 

Benfica 0 17 3 4 4 28 
Campo Ourique 0 19 33 8 15 75 

Campolide 1 28 12 2 4 47 

Carnide 0 16 0 0 0 16 

Estrela 2 47 11 13 17 90 

Lumiar 0 48             15 6 3 72 
Marvila 6 31 2 3 2 44 
Misericórdia 1 22 0 4 0 27 

Olivais 1 32 9 2 3 47 
Parque das Nações 2 38 3 5 6 54 

Penha de França 0 20 2 7 4 33 

S. Domingos Benfica 0 4 0 1 1 6 
Santa Clara 0 10 1 1 2 14 

Santa Maria Maior 0 30 1 9 4 44 

Santo António 0 26 0 0 2 28 

São Vicente 1 12 0 1 1 15 

Desconhecida 1 5 1 0 1 8 

Total 27 501 118 110 103 859 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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TABELA 49. SPA por Freguesia do Indiciado 2016 

Freguesias 
Substância 

Total Anfetaminas tipo 
estimulantes Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 1 13 2 2 2 20 

Alcântara 0 17 4 4 0 25 

Alvalade 0 14 3 3 4 24 

Areeiro 0 17 1 1 3 22 

Arroios 0 37 5 5 2 49 
Avenidas Novas 0 10 3 3 2 18 

Beato 0 9 6 6 0 21 

Belém 0 14 0 0 1 15 

Benfica 0 17 0 0 3 20 
Campo Ourique 0 27 2 2 0 31 

Campolide 0 16 3 3 2 24 

Carnide 0 12 0 0 0 12 

Estrela 1 17 1 1 0 20 

Lumiar 1 31             4 4 7 47 
Marvila 0 29 7 7 4 47 
Misericórdia 0 19 1 1 5 26 

Olivais 1 43 2 2 2 50 
Parque das Nações 0 8 1 1 1 11 

Penha de França 0 32 3 3 3 41 

S. Domingos Benfica 0 13 0 0 0 13 
Santa Clara 0 20 2 2 4 28 

Santa Maria Maior 1 10 4 4 0 19 

Santo António 0 9 2 2 2 15 

São Vicente 0 15 1 1 2 19 

Desconhecida 0 2 0 0 2 4 

Total 5 451 57 57 51 621 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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TABELA 50. SPA por Freguesia do Indiciado 2017 

Freguesias 
Substância 

Total Anfetaminas tipo 
estimulantes Cannabis Opiáceos Cocaína Polidrogas 

Ajuda 0 15 0 4 3 22 

Alcântara 1 18 0 4 3 26 

Alvalade 0 18 2 4 0 24 

Areeiro 1 22 0 3 1 27 

Arroios 2 44 7 5 3 61 
Avenidas Novas 2 22 2 1 1 28 

Beato 0 9 1 4 1 15 

Belém 0 15 1 1 2 19 

Benfica 0 26 2 1 1 30 
Campo Ourique 1 22 1 4 3 31 

Campolide 0 18 0 4 3 25 

Carnide 0 18 1 0 1 20 

Estrela 4 13 3 1 2 23 

Lumiar 1 42             3 3 6 55 
Marvila 0 36 2 11 3 52 
Misericórdia 0 19 2 2 2 25 

Olivais 1 27 11 8 5 52 
Parque das Nações 0 8 1 0 1 10 

Penha de França 1 25 6 4 6 42 

S. Domingos Benfica 0 21 3 0 1 25 
Santa Clara 0 18 1 3 3 25 

Santa Maria Maior 0 19 3 3 3 28 

Santo António 1 12 1 2 0 16 

São Vicente 0 14 2 0 2 18 

Desconhecida 0 5 1 0 1 7 

Total 15 506 56 72 57 706 

Fonte: SICAD – CDT de Lisboa, tabela trabalhada por DICAD ARSLVT, IP 
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	Falta de assepsia no consumo de rua.
	Consumo abusivo de substâncias psicoativas; 
	 Redução de riscos pessoais e sociais associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas;
	Comportamentos de risco; 
	Prevalência elevada de doenças infeciosas associadas às práticas de consumo e práticas sexuais não protegidas;
	 Programa de troca de seringas e outro material assético para consumo;
	Intensificar a intervenção das Equipas de Rua em territórios onde se tem verificado um aumento dos consumidores de rua, designadamente nos bairros da Cruz Vermelha, Casal Ventoso, Quinta do Lavrado e Beato.
	 Distribuição de preservativos;
	 Informação sobre formas mais seguras de consumo;
	Défice de competências sociais e pessoais; 
	Cerca de 1800 indivíduos consumidores de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas
	 Motivação e encaminhamento para as respostas na área do tratamento;
	Perturbações emocionais; 
	Na construção de próximas intervenções deverá ser considerada a utilização da metodologia de trabalho de pares/peritos de experiência.
	Condução sob o efeito de substâncias psicoativas;
	 Encaminhamento para respostas na área da saúde e social, de acordo com as necessidades identificadas.
	Criminalidade e delinquência; 
	Tráfico de substâncias;
	Concelho de Lisboa
	Adequação do trabalho de rua à problemática dos consumidores de rua de álcool, nomeadamente nas zonas Ribeirinha e Gare do Oriente.
	Dificuldade de inserção social e profissional; 
	Centro de Redução de Danos – Projeto “IN Mouraria”:
	Fraca qualificação profissional e baixa escolaridade;
	Melhoria das respostas, articulação e encaminhamento para as estruturas da saúde, nomeadamente Hospitais, Unidade de Alcoologia e Saúde Mental.
	 Informação/sensibilização sobre os riscos associados ao consumo de SPA e práticas sexuais;
	Afastamento crónico dos serviços de saúde/sociais existentes;
	Estigmatização;
	 Distribuição de preservativos e gel lubrificante;
	Necessidade de um Gabinete de Apoio no território Santa Maria Maior
	Alteração das relações interpessoais na família e na comunidade; 
	 Diagnóstico de Rastreio rápido do VIH, hepatite B e C e sífilis, HIV e HCV e respetiva referenciação e acompanhamento;
	Baixa motivação e ausência regular no acompanhamento para tratamento de substituição opiácea, bem como para outros tratamentos que melhorem a qualidade de vida deste grupo, como por exemplo, tratamento antirretroviral, tratamento de ativirais de ação directa.
	Necessidade de alarga a rede de respostas ao nível dos Pontos de Contacto de Informação para pessoas que usam drogas, por forma a apoiar a população mais envelhecida. A necessidade destas respostas continua evidente nas zonas de maior concentração de consumidores problemáticos em contexto de rua (Lumiar, Casal Ventoso/Vale de Alcântara, Quinta do Lavrado/Freguesia da Penha de França e Freguesia do Beato, Mouraria/Freguesia Santa Maria Maior).
	 Consulta de enfermagem e médica; 
	 Programa de troca de material para o consumo mais seguro: agulhas/seringas, cachimbos e prata e outro material asséptico para consumo;
	Ausência de resposta na área do Envelhecimento junto da população que usa álcool e outras drogas
	 Encaminhamento de proximidade para respostas nas áreas da saúde, social, e de acordo com as necessidades identificadas;
	Dar continuidade à implementação do projeto piloto de salas de consumo assistido descentralizadas, de pequena dimensão, nomeadamente nas zonas de maior concentração de consumidores problemáticos em contexto de rua na freguesia do Lumiar e na Freguesia de Campo de Ourique, em locais previamente designados para o efeito, tendo em vista a minimização dos riscos e danos. Para um bom desempenho dos Programas de Consumo Vigiados, os mesmo carecem de poder testar as substâncias usadas, o que permite dar informação fidedigna aos utilizadores, e ao mesmo tempo, permite conhecer melhor o mercados, as substâncias e desenvolver respostas evidence based ou seja mais e melhores respostas de redução de danos
	Ausência de respostas onde as pessoas que usam álcool e drogas possam permanecer durante o dia, ex. espaços de convívio 
	 Espaço de convívio, onde a população alvo pode ter acesso à internet, posto de correio, banco de roupa e lanches e suplementos alimentares;
	Patologia dual 
	 Literacia em saúde através da construção conjunta (técnicos e PUD) de materiais informativos, organização de debates e palestras no espaço drop-in com participação ativa dos seus utilizadores.
	Aumento da emigração de utilizadores de drogas de outros países 
	Desconhecimento das substãncias de corte que existem no mercado.
	Esta intervenção deverá ser complementada com resposta robusta na área da Reinserção.
	PROBLEMA (2) – CONSUMIDORES DE HEROÍNA COM FRACA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO 
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Consumo abusivo de substâncias psicoativas; 
	Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência, em Instalações Móveis e Fixas, com término previsto para 31 de dezembro de 2020 – Associação de Recuperação de Toxicodependentes, Ares do Pinhal:
	Comportamentos de risco; 
	Baixa motivação para o tratamento Prevalência elevada de doenças infeciosas associadas às práticas de consumo e práticas sexuais não protegidas;
	 Programa de administração diária de Metadona;
	Dar continuidade às intervenções em curso, no âmbito do Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência. 
	 Programa de Terapia Combinada;
	Perturbações emocionais; 
	 Programa de Troca de Seringas;
	Afastamento dos serviços de saúde/sociais existentes;
	 Programa de Rastreio e acompanhamento de utentes com patologia infeciosa;
	Melhoria do sistema de referenciação para os serviços de infeciologia e outros cuidados de saúde, nomeadamente para as consultas de pneumologia e estomatologia. 
	Cerca de 1.700 indivíduos consumidores de heroína e outras substâncias psicoativas, com dificuldades de adesão a programas de tratamento e que já se encontram integrados no PSBLE
	Défice de competências sociais e pessoais; 
	 Implementação de estratégias de Redução de Riscos associados ao consumo de substâncias e à sexualidade;
	Estigmatização;
	Alteração das relações interpessoais na família e na comunidade; 
	 Encaminhamento para estruturas da saúde e sociais.
	Concelho de Lisboa
	Fraca qualificação profissional e baixa escolaridade;
	Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), com término previsto para 28 de Fevereiro de 2021 - Associação de Intervenção Comunitária “Crescer na Maior”:
	Na construção de próximas intervenções deverá ser considerada a utilização da metodologia de trabalho de pares/peritos de experiência.
	Desemprego de longa duração;
	Dificuldade de inserção social e profissional; 
	 Redução de riscos pessoais e sociais associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas;
	Delinquência e Criminalidade; 
	 Programa de troca de seringas e outro material assético para consumo;
	Tráfico de substâncias; Ausência de resposta na área do Envelhecimento junto da população que usa álcool e outras drogas
	Esta intervenção deverá ser complementada com outras respostas na área da Reinserção.
	 Distribuição de preservativos;
	 Informação sobre formas mais seguras de consumo;
	 Motivação e encaminhamento para respostas na área do tratamento;
	Ausência de respostas onde as pessoas que usam álcool e drogas possam permanecer durante o dia, ex. espaços de convívio 
	 Encaminhamento para respostas na área da saúde e social, de acordo com as necessidades identificadas.
	Patologia dual; Aumento da emigração de utilizadores de drogas de outros países 
	PROBLEMA (3) – POPULAÇÃO SEM ABRIGO COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS 
	Áreas Lacunares/ Intervenções a desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Dar continuidade às intervenções em curso, no âmbito das respostas à população sem-abrigo, designadamente em Centro de Acolhimento.
	Centro de Acolhimento de Lisboa, com término a 31 de maio de 2020 – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE).
	Consumo abusivo de substâncias psicoativas; 
	Comportamentos de risco; 
	 Cuidados básicos de alimentação, higiene e alojamento;
	Baixa motivação para o tratamento 
	 Acompanhamento Psicológico e Social;
	Dar continuidade às intervenções em curso, no âmbito das respostas à população sem-abrigo, designadamente através de PSBLE em contexto de Centro de Abrigo.
	 Atividades Ocupacionais;
	Prevalência elevada de doenças infeciosas associadas às práticas de consumo e práticas sexuais não protegidas;
	Cerca de 800 Indivíduos em situação de sem abrigo com comportamentos aditivos (na rua e em centros de abrigo).
	 Cuidados de Enfermagem;
	 Assistência Médica e Psiquiátrica;
	 Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência;
	Criação de estruturas de alojamento com respostas específicas para acolher pessoas com dependência de álcool, numa lógica de baixo limiar de exigência, e prévias a um programa de desabituação alcoólica. 
	 Acompanhamento a utentes com projeto terapêutico definido, visando a sua autonomização;
	Perturbações emocionais; 
	 Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, Programa Troca de Seringas, etc.).
	Afastamento dos serviços de saúde/sociais existentes;
	Aumento das respostas para encaminhamento de doentes com duplo diagnóstico, que necessitam de internamento de longa duração.
	Défice de competências sociais e pessoais; 
	Centro de Abrigo de Lisboa, com término a 30 de novembro de 2020 – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE)
	Concelho de Lisboa
	Estigmatização;
	 Cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário e alojamento de pernoita;
	Alteração das relações interpessoais na família e na comunidade; 
	 Incluídos no grupo anterior, mas que, pelas suas características, importa destacar.
	Desenvolvimento de respostas ao nível da reinserção, designadamente na área ocupacional e formação/emprego ajustadas às características e necessidades desta população.
	 Apoio Psicossocial;
	 Atividades Ocupacionais;
	Fraca qualificação profissional e baixa escolaridade;
	 Cuidados de Enfermagem;
	 Assistência Médica e Psiquiátrica;
	 Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência;
	Desemprego de longa duração;
	 Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc.).
	Treino de competências pessoais e sociais.
	Dificuldade de inserção social e profissional; 
	Na construção de próximas intervenções deverá ser considerada a utilização da metodologia de trabalho de pares/peritos de experiência.
	Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), com término previsto para 28 de Fevereiro de 2021 – Associação de Intervenção Comunitária “Crescer na Maior”. 
	Delinquência e Criminalidade; 
	Afastamento dos serviços de saúde/sociais existentes;
	 Redução de riscos pessoais e sociais associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas;
	Rutura familiar e social;
	Mendicidade;
	Imigração. Ausência de resposta na área do Envelhecimento junto da população que usa álcool e outras drogas
	 Programa de troca de seringas e outro material assético para consumo;
	Apoio na aquisição/fornecimento de medicação.
	 Distribuição de preservativos;
	 Informação sobre formas mais seguras de consumo;
	Esta intervenção deverá ser complementada com respostas na área da Reinserção.
	 Motivação e encaminhamento para respostas na área do tratamento;
	 Encaminhamento para respostas na área da saúde e social, de acordo com as necessidades identificadas.
	Ausência de respostas onde as pessoas que usam álcool e drogas possam permanecer durante o dia, ex. espaços de convívio 
	Criação de estruturas de alojamento com respostas específicas para acolher pessoas com dependência de álcool, numa lógica de baixo limiar de exigência, e prévias a um programa de desabituação alcoólica. (wethouses) 
	Patologia dual
	PROBLEMA (4) – ADOLESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos (8)
	Território
	Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, com término a 30 de Abril de 2020:
	Dar continuidade às intervenções em curso, que, para além da actividade já desenvolvida, possa contar com um espaço fixo polivalente e que alargue o seu território de intervenção a zonas recreativas emergentes (Cais da Matinha, Alcântara e Arco do Cego), bem como a grandes eventos festivos e festas académicas em toda a cidade de Lisboa.
	Grupo de consumidores em contexto de diversão (entre 100 e 800 pessoas) de ambos os sexos, predominantemente, com idades entre 25 e 40 anos
	Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (cannabis e outras); 
	Trabalho educativo de rua; giro de bares e espaços públicos de lazer noturnos; InfoHub em eventos de média ou grande dimensão; ponto de contacto e informação fixo em local próximo de zonas de diversão nocturna; 
	Cais do Sodré
	O padrão mais comum é o do policonsumo;
	Informação sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos;
	Binge drinking;
	Disponibilização de postais informativos sobre consumo de SPA, Redução de Riscos, Interações medicamentosas e policonsumos, Sexualidade, Consumo problemático de canábis, e Redução de Riscos para HSH;
	Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas; 
	Consumidores em contexto de diversão (grupos de diferentes dimensões e composição variada ao longo da noite, entre 100 e 9000) de ambos os sexos, predominantemente com  idades entre 18-50 anos.
	Informação sobre como atuar em situação de crise com consumidores de SPA, em contextos de diversão; 
	Envolvimento em atividades de risco/ ilícitas; 
	Implementação do serviço de “Drug Checking”.
	Disponibilização de tampões auditivos e Kit Sniff;
	Bairro Alto
	Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em situações individuais de consumo problemático;
	Condução sob o efeito das substâncias; 
	Desenvolvimento e reforço de estratégias de redução de riscos, através das novas tecnologias (aplicações móveis para acesso à informação e controle do risco); utilização das redes sociais como canais de difusão da informação;
	Prevenção da condução sob o efeito das substâncias, testes de alcoolémia;
	Sexo não seguro associado ao consumo de substâncias;
	Medidas de redução do risco de infecção por transmissão sexual (ITS) associado ao consumo de SPA; disponibilização de preservativos masculinos/ femininos e lubrificantes;
	Práticas sexuais não seguras;
	Jovens turistas frequentadores dos bares e discotecas destas zonas;
	Grupo de consumidores em contexto de diversão (entre 300 a 800 pessoas) de ambos os sexos, predominantemente, com idades entre 15 e 25 anos
	Desenvolvimento de projetos de investigação, em articulação com as universidades, no âmbito das práticas de consumo em contexto recreativo, das novas substâncias psicoativas, tendo em vista uma adequação das práticas da intervenção às novas tendências;
	Tertúlias e debates;
	Formação de pares;
	Largo de Santos
	Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, através de ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, instagram, aplicações para os móveis e número para contacto via telefone, mensagem ou whatsapp);
	Sensibilização e formação de trabalhadores de bares/discotecas sobre temas de Saúde e Segurança, Redução de Riscos e Intervenção em situações de crise.
	Intervenções a desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos (8)
	Território
	Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, com término a 30 de Abril de 2020:
	Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (cannabis e outras substâncias, psicadélicas e estimulantes); 
	Grupo de Consumidores em contexto de diversão (Miradouro de Santa Catarina) entre 100 a 300, de ambos os sexos com idades entre 13-50 anos
	Dar continuidade às intervenções em curso, que, para além da actividade já desenvolvida, possa contar com um espaço fixo polivalente e que alargue o seu território de intervenção a zonas recreativas emergentes (Cais da Matinha, Alcântara e Arco do Cego), bem como a grandes eventos festivos e festas académicas em toda a cidade de Lisboa.
	Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas; 
	Miradouro Stª Catarina
	Trabalho educativo de rua; giro de bares e espaços públicos de lazer noturnos; InfoHub em eventos de média ou grande dimensão; ponto de contacto e informação fixo em local próximo de zonas de diversão nocturna; 
	Pequeno tráfico;
	Sexo não seguro associado ao consumo de substâncias;  
	(Largo do Adamastor)
	Situações de cronicidade e de consumos problemáticos.
	Informação sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos;
	Disponibilização de postais informativos sobre consumo de SPA, Redução de Riscos, Interações medicamentosas e policonsumos, Sexualidade, Consumo problemático de canábis, e Redução de Riscos para HSH;
	 Grupo de jovens estudantes do ensino secundário e universitário, entre 100 a 300 pessoas, que se juntam diariamente, a partir da tarde, nas proximidades e jardim do Arco do Cego, com idades entre 15 e 25 anos
	Acesso fácil / baixo preço ao consumo de cerveja;
	Consumo abusivo de cerveja;
	Arco do Cego
	Acesso fácil à cannabis;
	Informação sobre como atuar em situação de crise com consumidores de SPA, em contextos de diversão; 
	Uso/abuso de cannabis;
	Condução sob o efeito das substâncias.
	Implementação do serviço de “Drug Checking”.
	Disponibilização de tampões auditivos e Kit Sniff;
	Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em situações individuais de consumo problemático;
	Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (cannabis, estimulantes, e outras); 
	Grupo de consumidores em contexto de diversão em eventos pontuais (entre 500 a 3 000 pessoas) de ambos os sexos, predominantemente, com idades entre 18 e 40 anos
	Desenvolvimento e reforço de estratégias de redução de riscos, através das novas tecnologias (aplicações móveis para acesso à informação e controle do risco); utilização das redes sociais como canais de difusão da informação;
	Prevenção da condução sob o efeito das substâncias, testes de alcoolémia;
	Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas; 
	Cais da Matinha
	Binge drinking
	Medidas de redução do risco de infecção por transmissão sexual (ITS) associado ao consumo de SPA; disponibilização de preservativos masculinos/ femininos e lubrificantes;
	Condução sob o efeito das substâncias; 
	Sexo não seguro associado ao consumo de substâncias;  
	Desenvolvimento de projetos de investigação, em articulação com as universidades, no âmbito das práticas de consumo em contexto recreativo, das novas substâncias psicoativas, tendo em vista uma adequação das práticas da intervenção às novas tendências;
	Tertúlias e debates; 
	Consumo de SPA lícitas (álcool) e ilícitas (estimulantes e outras); 
	Formação de pares;
	Grupo de consumidores (entre 300 a 800 pessoas) em contexto de diversão que frequentam clubes e bares, predominantemente, com idades entre 20 e 45 anos
	Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, através de ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, instagram, aplicações para os móveis e número para contacto via telefone, mensagem ou whatsapp);
	Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas; 
	Binge drinking;,
	Alcântara
	Condução sob o efeito das substâncias; 
	Sexo não seguro associado ao consumo de substâncias.
	Sensibilização e formação de trabalhadores de bares/discotecas sobre temas de Saúde e Segurança, Redução de Riscos e Intervenção em situações de crise.
	PROBLEMA (5) – JOVENS ADULTOS QUE FREQUENTAM FESTAS/ EVENTOS ACADÉMICOS, COM CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Jovens adultos com consumo de álcool e outras SPA e com outros comportamentos de risco (condução sob o efeito de álcool, comportamentos sexuais de risco) que frequentam as festas/ eventos académicos
	Consumo recreativo de álcool e outras SPA  e outros comportamentos de risco   (condução sob o efeito de álcool, comportamentos sexuais de risco)
	Intervenção nas festas académicas (concretamente na Semana Académica de Lisboa, desenvolvidas pela DICAD e que envolvem formação e metodologia de educação de pares com estudantes universitários
	Concelho de Lisboa, onde ocorrem festas/eventos académicos
	Reforçar/ alargar a intervenção na área da redução de riscos nos contextos recreativos (festas académicas, Jardim do Arco Cego)
	Uso regular/abuso de álcool
	Intervenção do Projeto CHEK!N, na área da redução de riscos nos contextos recreativos da Cidade de Lisboa 
	Consumo regular de cannabis e outras SPA
	4. PREVENÇÃO
	4.1 Contexto Comunitário: Necessidades e Respostas
	4.1.1 Necessidades
	4.1.2 Respostas
	4.1.2.1 Programa Escolhas
	4.1.2.2 Programa Bip Zip
	4.1.2.3 Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Lisboa
	4.1.2.4 Análise crítica das respostas comunitárias

	4.2 Contexto Escolar: Necessidades e Respostas
	4.2.1 Necessidades
	4.2.1.1. Taxas de Retenção Escolar
	4.2.1.2. Medidas Alternativas De Educação Formação e Ensino Profissional
	4.2.1.3. Escolas TEIP
	4.2.2 Respostas
	4.2.2.1. Projetos da CML

	4.3 Contexto Universitário - Consumo de SPA nos jovens universitários
	4.4 Contextos Recreativos – Consumo de Álcool e outras SPA, por adolescentes na cidade lisboa
	4.5 Adições sem Substância: Necessidades e Respostas
	4.5.1 Jogo a dinheiro (gambling): Continente
	4.5.2 Jogo a dinheiro (gambling): Área Metropolitana de Lisboa
	4.5.3 Utilização de internet: Continente
	4.5.4 Utilização de internet: Área Metropolitana de Lisboa

	4.6 Propostas de Intervenção – Prevenção
	PROBLEMA 1 – ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTOS DE RISCO (CONSUMO DE SPA, COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE RISCO, CONDUTAS ANTISSOCIAIS) E/OU ADOLESCENTES EXPOSTOS A VÁRIOS FATORES DE RISCO QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DA CIDADE DE LISBOA
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	 Consumo de tabaco e álcool entre os alunos do 2º, 3º ciclos e ensino secundário
	As escolas TEIP dispõem de um conjunto de recursos adicionais para fazer face às diferentes vulnerabilidades identificadas, nomeadamente a existência de uma equipa multidisciplinar constituída por um psicólogo, um técnico de serviço social e um animador.
	Escolas TEIP: existem 11 escolas TEIP, nomeadamente as escolas Baixa Chiado, Pintor Almada Negreiros, Olaias, Fernando Pessoa, Francisco Arruda, Luís António Verney, Padre Cruz, Piscinas – Olivais, Damião de Góis, Manuel da Maia e José Gomes Ferreira.
	Cerca de 500 alunos do Ensino Básico e Secundário, em particular os inseridos nas medidas alternativas de educação/ formação, nomeadamente cerca de 240  alunos de CEF,  105 nos cursos  PIEF´S; bem como os alunos sinalizados no âmbito dos GAAF com consumos de cannabis e/ou consumos nocivos de álcool sinalizados (cerca de 150 previstos); idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade, predominante-mente, do sexo masculino que frequentam estas escolas
	Consumo de cannabis entre os alunos do 3º ciclo  e ensino secundário
	Diferentes projetos ao abrigo do Programa “Escolhas”, que desenvolvem intervenções ao nível do apoio ao estudo, desenvolvimento de competências pessoais e sociais, atividades ocupacionais, entre outras.
	Apoio social às famílias desenvolvido pelas instituições que prestam respostas neste domínio, com particular relevância para a SCML/UDIP’s.
	Outras Escolas do 2º, 3º e ensino secundário da cidade de Lisboa com níveis mais elevados de insucesso e/ou abandono escolar e que tem maior número de alunos inseridos em Medidas Alternativas  de Educação Formação: a Bartolomeu de Gusmão (1  turma), Dom Dinis (3 turmas), Benfica (1 turma); Secundária Marquês de Pombal (3 turmas); Almada Negreiros (2 turmas); Olaias (1  Turma); Bartolomeu de Gusmão ( 1 turma).  
	Baixa motivação escolar; Insucesso escolar repetido; Absentismo e abandono escolar; 
	Acompanhamento a famílias em risco no âmbito da intervenção da CPCJ, ECJ.
	Integração em grupos de pares com comportamentos desviantes; Indisciplina e comportamentos antissociais
	Projetos no âmbito da Educação para a Saúde (prevenção do consumo de SPA, Prevenção dos comportamentos anti-sociais, Comportamentos sexuais de risco) ao abrigo do Programa PAPES/Ministério da educação
	Comportamentos sexuais de risco
	Projetos de promoção da Saúde ao abrigo do Programa Nacional de Saúde Escolar da DGS com particular ênfase para o Projeto de Prevenção do Tabagismo
	Fragilidade das respostas educativas 
	Intervenção Preventiva desenvolvida pela DICAD/ Equipas de Prevenção, concretamente a Equipa de Prevenção de Lisboa da UD-Centro das Taipas e UA e a Equipa de Prevenção do CRI Lisboa Oriental - ET  Xabregas ( Formação de Professores Programa Eu e os Outros,  ações de informação /sensibilização para técnicos de educação e alunos; medidas reguladoras- Guião de Procedimentos)
	Exposição a fatores de risco familiares (práticas parentais caracterizadas pelo fraco envolvimento/monitorização dos pais na vida dos filhos, baixas expectativas face à escola, conflitos familiares, violência doméstica, comportamentos aditivos, desemprego, precariedade económica, criminalidade)
	Adicionalmente existem 7 escolas profissionais que tem estas medidas.
	Consulta de Adolescentes ao abrigo do Programa “CUIDA-TE” desenvolvidas pelo CRI Lisboa Oriental - no  IPDJ/ Parque das Nações ) e pelo Projeto Corda Bamba da UD das Taipas e UA na sede do IPDJ.
	Exposição a fatores de risco ambientais (proveniência de bairros sociais ou zonas mais desfavorecidas da cidade. 
	Programa Escola Segura, implementado pela PSP.
	Programa “Secundário para todos”, promovido pela CML
	Bem como outros recursos  identificados neste capitulo
	PROBLEMA (2) – Jovens universitários com consumos abusivos de álcool, de outras SPA e outros CAD; com outras consequências associadas e que procuram ajuda para lidar com esta problemática, ou que são referenciados pelas CDT´s e pelos serviços académicos ou outras entidades.
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Consulta de Adolescentes e jovens  ao abrigo do Programa “CUIDA-TE” desenvolvidas pelas ET de Xabregas ( IPDJ/ Parque das Nações ) e ET das Taipas/UA ( Projeto Corda Bamba IPDJ/ sede).
	Consumo recreativo de álcool e outras SPA e outros comportamentos de risco ( condução sob o efeito de álcool, comportamentos sexuais de risco)
	Jovens Universitários com consumos de SPA e outros CAD, em particular consumos abusivos de álcool e/ou  uso regular de outras SPA, com  outras problemáticas associadas que procuram ajuda para lidar com esta problemática, ou que são referenciados pelas CDT´s e pelos serviços académicos ou outras entidades.
	Cidade de Lisboa
	Gabinetes de apoio social e psicológico para os estudantes do ensino Universitário público e privado 
	Uso regular/abuso de álcool
	(setting: Universidades da Cidade de Lisboa)
	Consumo regular de cannabis e outras SPA
	Intervenção nas festas académicas (concretamente na Semana Académica de Lisboa, desenvolvidas pela DICAD  e que envolvem formação e metodologia de educação de pares com estudantes universitários
	Perturbações sócio-afetivas ligadas ao consumo de SPA
	Desmotivação e fracos resultados académicos 
	Intervenção do Projeto financiado no  âmbito do PORI,   na área da redução de riscos nos contextos recreativos da Cidade de  Lisboa 
	Disfunções familiares e perturbação da relação familiar 
	PROBLEMA (3) – ADOLESCENTES E JOVENS CONSUMIDORES, COM 16 A 25 ANOS, DE ÁLCOOL/CANNABIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAEM CONTEXTO COMUNITARIO
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Territórios 
	Projetos ao abrigo do Programa Escolhas existentes nos territórios identificados: 
	Consumo regular/abuso de álcool e cannabis;
	Freguesia do Parque das Nações: Bairro Quinta dos Machados; Quinta das Laranjeiras;
	Atendimento Social e atendimento psicológico na Juntas de Freguesia do s territórios identificados;
	Exposição a ambientes de consumo e tráfico de SPA;
	Equipas de Saúde escolar dos ACES Lisboa Norte, Lisboa central e Lisboa Ocidental.
	Envolvimento em comportamentos de riscos e desviantes (pequeno tráfico, furtos, violência);
	Cerca  de 350  adolescentes/ jovens, com idades entre os 16 e os 25 anos, com consumos de cannabis e álcool e envolvimento em outros comportamentos desviantes, que se juntam nalguns locais destes  bairros 
	Consulta de Adolescentes da DICAD – CRI Lisboa Oriental de Prevenção Indicada/ Tratamento, desenvolvida por técnicos da  ET de Xabregas no edifício do IPDJ no Parque das Nações, ao abrigo do Programa “CUIDA-TE”; Projeto Corda Bamba da Equipa de Prevenção de Lisboa, desenvolvida no edifício do IPDJ na sede, ao abrigo do Programa “CUIDA-TE”.
	Absentismo e abandono escolar;
	Espaço W+ e Aparece – respostas de saúde juvenil
	Insucesso escolar repetido;
	CPCJ Oriental, Central, Ocidental, Norte– acompanhamento psicossocial das crianças e jovens.
	Baixo nível de escolaridade;
	UDIP  da SCML – acompanhamento psicossocial das famílias.
	Ausência de projetos de vida ao nível da formação e/ou de inserção profissional 
	Famílias multi-problemáticas (práticas parentais negligentes, conflitos familiares, violência doméstica, comportamentos aditivos, desemprego, precariedade económica, criminalidade).
	Rede Emprega do Vale de Alcântara da Fundação Aga Khan – criação de uma rede de parceiros para a empregabilidade que inclui o tecido empresarial; criação de uma metodologia comum aos diferentes parceiros que intervêm na área da empregabilidade, promoção de competências para a empregabilidade, Job matching, formação profissional adaptada aos perfis da população alvo, em conjugação com as necessidades do mercado de trabalho. 
	Bairro da Quinta do Lavrado
	Vale de Alcântara 
	CAF – Centro de Artes e Formação - atividades culturais/artísticas /educativas, dinâmicas de grupo, campo de férias. Sinalização pelo serviço social para jovens em maior risco.
	Da freguesia de Alcântara: Bairro do Cabrinha e Bairro do Loureiro Junto aos cafés, nas traseiras/arcadas dos prédios 
	Centro Social da Musgueira- mediateca, salas de estudo, cursos de formação profissional, campos de férias.
	PSP e Policia Municipal 
	Bem como outras respostas referidas no enquadramento deste capítulo, desenvolvidas pela equipa de prevenção de Lisboa e do CRI lisboa Oriental, bem como as referentes ao BIPZip, CLDS , da CML e outras.
	Da Freguesia de Campolide: Bairros da Liberdade e da Bela Flor
	Freguesia do Lumiar: 
	Bairros sociais da antiga Musgueira/ Alto do Lumiar (Norte, Centro e Sul); Bairro da Cruz Vermelha 
	Freguesia de Carnide: Bairro da Horta Nova; Bairro Padre Cruz 
	PROBLEMA (4) – CRIANÇAS DOS BAIRROS SOCIAIS DA CIDADE DE LISBOA, EXPOSTOS A DIFERENTES FATORES DE RISCO DE ORDEM FAMILIAR E AMBIENTAL (0-10 ANOS)
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
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	Problemáticas
	Grupos
	Território
	SCML – UDIP´s, Centros Comunitários, Projeto W+ 
	Exposição a fatores de risco familiares (práticas parentais negligentes, Fraco acompanhamento dos percursos escolares dos filhos, conflitos familiares, violência doméstica, comportamentos aditivos, desemprego, baixos níveis de escolaridade dos pais, precariedade económica, criminalidade).
	CML através dos diferentes programas de intervenção desenvolvidos nestes territórios pelo Departamento de Direitos Sociais nas diferentes divisões e pela Direção de Habitação e Desenvolvimento Local.
	Crianças dos 6 aos 10 anos, priorizando as sinalizadas às CPCJ’s, às ECJ’s e/ou Equipas Tutelares Educativas da DGRS
	Juntas de Freguesia através dos diferentes programas de intervenção desenvolvidos nestes territórios
	Bairros Sociais da Cidade de Lisboa, em particular nas freguesias de Alcântara, Ajuda e Marvila
	Exposição a fatores de risco ambientais (praticas de consumo de SPA e outros comportamentos desviantes entre jovens e adultos dos bairros, criminalidade, violência)
	ARSLVT:
	Saúde Escolar e Centros de Saúde; Serviços de Saúde Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria, e Psiquiatria,); 
	DICAD – CRI´s, UD e Unidade de Alcoologia
	Perturbações do comportamento e sócio-afetivas 
	Instituições locais que intervêm com crianças, jovens e famílias
	Dificuldades de adaptação ao meio escolar, dificuldades de aprendizagem, fraco rendimento escolar. 
	Agrupamentos de Escolas que servem estes territórios
	CPCJ´S
	Segurança Social
	 Envolvimento precoce em comportamentos de risco por afiliação a pares e irmãos mais velhos com comportamentos desviantes. 
	PSP e Policia Municipal 
	Direção Geral da Educação
	Programa “Escolhas”
	PROBLEMA (5) – PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES DOS BAIRROS SOCIAIS DA CIDADE DE LISBOA, EXPOSTOS A DIFERENTES FATORES DE RISCO DE ORDEM FAMILIAR E AMBIENTAL (11-18 ANOS)
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	SCML – UDIP´s , Centros Comunitários, Projeto W+ 
	CML  através dos diferentes programas de intervenção desenvolvidos nestes territórios pelo Departamento de Direitos Sociais nas suas diferentes divisões e pela Direção de Habitação e Desenvolvimento Local.
	Exposição a fatores de risco familiares (práticas parentais negligentes, Fraco acompanhamento dos percursos escolares dos filhos, conflitos familiares, violência doméstica, comportamentos aditivos, desemprego, baixos níveis de escolaridade dos pais, precariedade económica, criminalidade)
	Juntas de Freguesia através dos diferentes programas de intervenção desenvolvidos nestes territórios
	Bairros Sociais da Cidade de Lisboa, em particular nas freguesias de Alcântara, Ajuda e Marvila
	Pré adolescentes e adolescentes entre os 11 e os 18 anos de idade, priorizando as sinalizadas às CPCJ’s, às ECJ’s e/ou  Equipas Tutelares Educativas da DGRS
	ARSLVT : DICAD – Equipas de Prevenção e Respostas Prevenção Indicada no âmbito do programa” Cuida-te” do IPDJ- parque das Nações e Projeto Corda Bamba;  Saúde Escolar e Centros de Saúde; Serviços de Saúde Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria, e Psiquiatria); Aparece
	Exposição a fatores de risco ambientais (práticas de consumo de SPA e outros comportamentos desviantes entre jovens e adultos dos bairros, criminalidade, violência)
	Perturbações do comportamento e sócio-afetivas 
	Instituições locais que intervêm com crianças, jovens e famílias
	Dificuldades de adaptação ao meio escolar, dificuldades de aprendizagem, fraco rendimento escolar, absentismo e insucesso escolar
	Agrupamentos de Escolas que servem estes territórios
	CPCJ´S/EMAT’s
	Dificuldade em perspectivar alternativas para os seus projectos de vida/ projectos de formação
	Segurança Social
	Instituto de Apoio à Criança
	Envolvimento em comportamentos de risco (consumo de SPA, violência, pequena delinquência)
	PSP e Polícia Municipal
	Direção Geral da Educação
	Programa “Escolhas”
	PROBLEMA (6) – ADOLESCENTES, MENORES DE 18 ANOS, COM CONSUMO DE ÁLCOOL E DE OUTRAS SPA EM ESPAÇOS RECREATIVOS, ESSENCIALMENTE NAS ZONAS DO CAIS DO SODRÉ, BAIRRO ALTO, LARGO DE SANTOS, ARCO DO CEGO, E EM OUTROS CONTEXTOS DE DIVERSÃO DA CIDADE DE LISBOA.
	Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Neste sentido, considera-se que para além de se dever dar continuidade às intervenções em curso no âmbito de RRMD, é necessário equacionar uma intervenção preventiva indicada, em articulação com a área de RRMD, de forma que esta seja mais integrada e adaptada às especificidades dos grupos-alvo, em particular junto dos menores de idade. Junto destes, considera-se que se deve implementar uma metodologia de intervenção, a partir dum projeto experimental, que tenha em conta alguns princípios, nomeadamente:
	 Neste contexto, as intervenções até desenvolvidas têm-se centrado em intervenções de RRMD, ao abrigo do financiamento do PORI; e pelo projeto “Sem rótulos”, projeto conjunto com a CPCJ Lisboa ocidental, IAC, PSP que visava abordar os menores de 18 anos com consumos públicos de álcool e/ou outras SPA, sendo  que este Projeto já não se encontra em funcionamento. 
	Padrões de consumo nocivo de álcool, em particular “binge drinking” e embriaguez, bem como estão expostos a uma série de fatores de risco, entre eles destacamos:
	Adolescentes, menores de 18 anos, com consumo de álcool e de outras SPA em espaços recreativos e /ou em contexto de rua  (previsão de cerca de 50 a 100 menores, a intervenção a realizar irá permitir  diagnosticar este numero)
	Espaços recreativos, essencialmente nas zonas do Cais do Sodré, Bairro alto, Largo de Santos, Arco do Cego, e em outros contextos de diversão da cidade de lisboa.
	 baixa de monitorização e até negligência parental;
	 Exposição a comportamentos de risco de vária ordem: violência/vandalismo, comportamentos sexuais de risco, comportamentos de risco rodoviários, furtos/roubos, entre outros; 
	 SCML – UDIP´s , Centros Comunitários, Projeto W+ 
	CML  através dos diferentes programas de intervenção e dos diferentes pelouros, incluindo o desporto, a cultura, etc. 
	Juntas de Freguesia através dos diferentes programas de intervenção desenvolvidos nestes territórios
	ARSLVT : DICAD – Equipas de Prevenção e Respostas Prevenção Indicada no âmbito do programa” Cuida-te” do IPDJ- parque das Nações e Projeto Corda Bamba;  Saúde Escolar e Centros de Saúde; Serviços de Saúde Mental (Departamentos de Pedopsiquiatria, e Psiquiatria); Aparece
	Instituições locais que intervêm com crianças, jovens identificados e suas famílias
	Agrupamentos de Escolas 
	CPCJ´S/EMAT’s
	Instituto de Apoio à Criança
	PSP e Polícia Municipal
	Direção Geral da Educação
	Programa “Escolhas”
	4.7 Conclusões
	5. TRATAMENTO
	5.1 Caracterização dos utentes em acompanhamento nas Equipas de Tratamento das Unidades de Intervenção Local das UIL da DICAD da ARSLVT, IP
	5.1.1 Caracterização dos consumos
	5.1.2 Caracterização Sociodemográfica

	5.2 Breve descrição das respostas da DICAD na área do concelho de lisboa
	5.2.1 Recursos Humanos
	5.2.2 Internamento UD –-Centro das Taipas
	5.2.3 Internamento em Comunidade Terapêutica
	5.2.4 Articulação da área do Tratamento com as outras áreas de intervenção

	5.3 Propostas de Intervenção – Tratamento
	5.4 Conclusões

	UTENTES
	UTENTES
	ATIVOS 2018 (%)
	ATIVOS 2018 (N.º)
	Número total de utentes ativos da Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2014, atendidos nas oito UIL da ARSLVT
	100%
	14.801
	Número total de utentes ativos nas três equipas localizadas no concelho de Lisboa
	27,2%
	4.032
	(Unidade de Desabituação - Centro das Taipas, Equipa de Tratamento de Xabregas, Unidade de Alcoologia)
	Número de Utentes Ativos, com residência em Lisboa, e atendidos nas ET das UIL da ARSLVT localizadas no concelho (Taipas, Xabregas e UAL)
	15,3%
	2.276
	ADMISSÕES
	UTENTES ATIVOS 2018
	UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL (UIL) COM SEDE NO CONCELHO DE LISBOA (ARSLVT)
	2018
	253
	1.446
	Unidade de Desabituação - Centro das Taipas
	430
	1.526
	Unidade de Alcoologia
	160
	1.060
	Equipa de Tratamento de Xabregas
	843
	4.032
	TOTAL
	VHC
	VIH
	LOCAL
	TAXA (%)
	N.º UTENTES
	TAXA (%)
	N.º UTENTES
	38%
	5.055
	11%
	1.481
	Equipas Tratamento de Lisboa
	33%
	13.400
	8%
	3.387
	Equipas de Tratamento a nível nacional (Totais)
	MÉDIA DE IDADES
	TOTAL%
	2018
	SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
	45,8
	53,8%
	1.650
	Heroína
	227
	Cocaína
	883
	Álcool
	41
	Tabaco
	207
	Cannabis
	23
	Crack
	12
	Benzodiazepinas
	Outras Substâncias*
	F%
	M%
	F
	M
	GÉNERO
	24,9%
	75,1%
	1.004
	3.028
	N.º
	100%
	4.032
	N.º total de utentes
	GRUPO ETÁRIO
	-14
	15 – 19
	20 – 24
	25 – 29
	30 – 34
	35 – 39
	40 – 44
	45 – 49
	50 – 54
	55 – 59
	60 – 64
	65 – 69
	70 – 74
	75 – 79
	80-
	TOTAL
	UTENTES NO ANO:
	NAS EQUIPAS DE TRATAMENTO
	EQUIPA DE TRATAMENTO
	CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS
	525
	ET Xabregas
	CRI de Lisboa Oriental
	533
	UD Taipas
	Unidade de Desabituação – Centro das Taipas
	1.058
	Total
	PROBLEMA (1) – INDIVÍDUOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LICÍTAS E ILÍCITAS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL DA DICAD SEDEADAS NA CIDADE DE LISBOA: UD - Centro das Taipas; ET de Xabregas/CRI de Lisboa Oriental; e Unidade de Alcoologia)
	Áreas Lacunares/ 
	Intervenções existentes no território
	Problemáticas
	Grupos
	Território
	Intervenções a Desenvolver
	 Melhoria do sistema de referenciação/articulação para os serviços de cuidados de saúde especializados, nomeadamente, de infecciologia, de pneumologia, de psiquiatria, de estomatologia, dos cuidados de saúde primários, entre outros;
	Unidade de Desabituação – Centro das Taipas:
	Tratamento ambulatório/consulta externa: 
	Dependência de substâncias psicoativas (heroína, cocaína, cannabis, álcool, benzodiazepinas, entre outras); 
	Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de Serviço Social
	Atendimento Familiar/ Terapia Familiar/ Grupos Terapêuticos;
	Serviço de Terapias Medicamentosas/Programa de Manutenção com Metadona
	Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos e Rastreio de VIH;
	Policonsumo;
	Fisioterapia
	Comportamentos de risco; 
	 Desenvolver um modelo de intervenção, no sentido de adaptar, melhorar e/ou criar novas respostas capazes de apoiar e cuidar, adequada e efetivamente, uma população envelhecida e com outras necessidades de saúde física e mental emergentes. 
	Equipa Materno Infantil
	Prevalência elevada de doenças infecciosas associadas às práticas de consumo e práticas sexuais não protegidas;
	Equipas de Prevenção, Redução de Riscos e Reinserção
	Centro de Dia; Área de Dia
	Unidade de Desabituação (desabituação física de heroína, cocaína, álcool, benzodiazepinas; estabilização psiquiátrica)
	Prevalência elevada de doenças crónicas e acidentes diversos
	2.506 utentes ativos na UD-Centro das Taipas e na ET de Xabregas.
	Atividades de Formação e investigação;
	 Melhoria da articulação entre as intervenções na área do tratamento e na área da reinserção, através do desenvolvimento de projetos de intervenção adequados às necessidades específicas desta população alvo (ver quadro da reinserção);
	Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermagem)
	Prevalência elevada de doenças hepáticas entre os indivíduos com abuso de álcool;
	Equipa de Tratamento de Xabregas:
	Tratamento ambulatório/consulta externa: 
	Problemas de condução sob o efeito de álcool
	Consulta Psiquiatria
	Concelho de Lisboa
	Consulta de Psicologia, 
	Vulnerabilidade física, psíquica e mental;
	 Melhoria do registo dos dados clínicos permitindo uma permanente atualização das informações mais relevantes para o aumento da eficácia da intervenção;
	Consulta de Serviço Social;
	Atendimento Familiar;
	Défice de competências sociais e pessoais; 
	1.526 utentes ativos na Unidade de Alcoologia
	Grupos Terapêuticos;
	Terapias Medicamentosas;
	Perturbações emocionais; 
	 Desenvolvimento de trabalhos científicos e de investigação, com o objetivo de aprofundar o conhecimento na área dos CAD, promovendo a avaliação das intervenções e a partilha de boas práticas.
	Programa de Manutenção com Metadona; 
	Comorbilidade Psiquiátrica;
	Atividades de Formação e investigação;
	Envelhecimento precoce e cronológico da população alvo;
	Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem
	Unidade de Alcoologia:
	Problemas com a Justiça;
	 Tratamento Ambulatório/Consulta Externa:
	Dificuldade de inserção social e profissional; 
	Consulta Médica e de Psiquiatria;
	 Reforço das consultas especializadas na área das dependências sem substância: continuação da formação dos profissionais; melhoria do sistema de referenciação/articulação com outros serviços especializados.
	Consulta de Psicologia, 
	Desemprego de longa duração;
	Consulta de Serviço Social;
	Fraca qualificação profissional e baixa escolaridade;
	Atendimento Familiar;
	Grupos Terapêuticos; 
	Estigmatização;
	Programas de Prevenção da Recaída;
	Alteração das relações interpessoais na família e na comunidade.
	Unidade de Internamento (desabituação física de álcool)
	 Dar continuidade à  capacitação dos técnicos para uma intervenção mais especializada na área dos Problemas Ligados ao Álcool.
	Atividades de Formação e investigação;
	Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem).
	6. REINSERÇÃO
	6.1  Respostas na área da reinserção na cidade de lisboa
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