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Introdução 

Os Programas de Respostas Integradas (PRI´s), sob financiamento público e que decorreram desde 2008 

e 2009 no Concelho de Coimbra (PRI da Baixa de Coimbra e PRI Bairros Sociais Rosa/Ingote), vieram ao 

longo destes últimos anos, mais que validar a necessidade de uma intervenção integrada no âmbito da 

Toxicodependência. Embora com especial enfoque na área lacunar de Redução de Riscos e Minimização 

de Danos (RRMD), demonstraram a real dimensão do problema e a necessidade de dar continuidade ao 

tipo intervenções que ainda decorrem no terreno. 

Dado tratar-se de um Diagnóstico de Território, realizou-se um trabalho de pesquisa procurando 

estabelecer prioridades para identificação de áreas lacunares. Mas nos territórios acima identificados, 

estabeleceu-se e definiu-se, naquela época, a RRMD como a área de intervenção prioritária cujas 

necessidades eram mais evidentes, até porque nas outras áreas como a Prevenção e o Tratamento, 

existiam respostas perfeitamente estruturadas. Nesse seguimento, e de acordo com a avaliação efetuada, 

havendo preocupante necessidade de intervenção na área da Redução de Riscos, aqueles 2 territórios que 

deram início às intervenções, foram reavaliados em 2012, tendo sido tomada a decisão de reunir todas as 

preocupações de intervenção então diagnosticadas apenas num território ao nível daquela área lacunar, 

tal como foi devidamente fundamentado na introdução do documento de diagnóstico apresentado pelo CRI 

de Coimbra em 2012.  

Pelo tempo já decorrido, e havendo a preocupação de se voltar a olhar para a cidade como um território, é 

elaborado o presente Diagnóstico que se leva a conhecimento a partir dos dados mais atuais e disponíveis. 

Observa-se, no entanto, que não será alheia alguma preocupação mais centrada na RRMD (área que tem 

levado a maiores preocupações de intervenção no âmbito do PORI), embora se tente transmitir todas as 

necessidades relacionadas com as várias áreas de missão e as intervenções a decorrer.  

Existem maiores preocupações com as zonas do Concelho situadas em freguesias mais urbanas.  

Metodologia 

1. Equipa Técnica  

Constituem a equipa técnica 2 técnicos superiores do CRI de Coimbra, das áreas da RRMD, Tratamento, 

Reinserção e da Prevenção com o apoio de 1 assistente técnico da DICAD de Coimbra.  

2. Recolha de Dados 

Para a organização processual e elaboração do diagnóstico relativo a este território, constituída a equipa 

técnica do CRI, procederam-se às diligências necessárias através de: 

 Reuniões de trabalho envolvendo parcerias locais e com intervenção e conhecimento do território, 

para avaliar a situação em CAD no Concelho de Coimbra (diagnóstico do território), a partir da 

elaboração de grelhas de informação e pontuação das preocupações direcionadas ao diagnóstico; 
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 Recolha do maior número de informações disponíveis das mais diversas instituições cuja natureza 

de atuação relevasse para a correlação de dados a produzir (estruturas comunitárias cujas 

intervenções estão plasmadas em documentos oficiais úteis para efeitos de validação do presente 

diagnóstico); 

 Análise documental relevante; 

 Identificação, definição e referenciação do território. 

 Reuniões internas com os técnicos do CRI, para avaliação das preocupações de intervenção em 

CAD: Intervenção, ameaças, recursos e dificuldades. 

Membro da Rede Social de Coimbra e com participação ativa nos subgrupos de trabalho temáticos na área 

da Saúde, a DICAD através do CRI de Coimbra tem estado representada em várias reuniões com diversos 

parceiros, entre os quais, aqueles, cuja intervenção está diretamente relacionada com os Sem Abrigo e os 

CAD, que é a área mais sensível da preocupação institucional da DICAD. Nestas reuniões, foram 

identificadas as problemáticas mais preocupantes bem como a sua referenciação geográfica.  

Para além dos dados obtidos através das referidas reuniões com instituições parceiras foi ainda necessário 

recorrer à analise de outros dados quantitativos e qualitativos disponíveis a partir de relatórios e de 

documentos oficiais já existentes apresentados publicamente, do recurso a dados institucionais já tratados, 

bem como de outros a partir de pesquisa online, sobretudo os relativos à caracterização demográfica.  

Depois das reuniões de trabalho foram ainda solicitados dados de execução das entidades, considerados 

essenciais para avaliação das necessidades (eventualmente não cobertas) de intervenção. Outros, ainda 

relacionados com os CAD, foram de análise pormenorizada a partir dos dados de execução que reportam 

a dezembro de 2019, sobretudo os que estão na dependência das Unidades de Intervenção Local sob 

tutela da ARS Centro, I.P. Neste sentido, os dados a apresentar são da responsabilidade da equipa técnica 

que os tratou e sistematizou.  

3. Organização do Diagnóstico, Acesso à Informação e Constrangimentos  

A realização do presente diagnóstico, tal como já foi referido, pretende sobretudo atualizar os dados 

anteriores de forma a potenciar um olhar mais atual sobre o território. Persiste a necessidade de aferir de 

forma objetiva a problemática dos CAD, havendo um histórico de maior preocupação com os dados 

relativos à RRMD. Existe a perceção, a partir dos dados recolhidos e discutidos, de ser esta a maior 

preocupação dos vários parceiros sociais. Foi a problemática mais pontuada nas reuniões de trabalho. Não 

obstante, teve-se a preocupação de recolher o mais possível todos os dados que caracterizam este 

território, e que possam repensar as necessidades de intervenção ao nível das várias áreas e níveis de 

intervenção em CAD.  
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De toda a informação relevante discutida e analisada com os vários parceiros, foram ainda recolhidos dados 

resultantes dos indicadores de atividade anuais das estruturas da DICAD da ARS Centro (Unidade de 

Alcoologia; Unidade de Desabituação; Centro de Respostas Integradas; Comunidade Terapêutica Arco 

Iris). Foram ainda solicitados e/ou analisados os dados de:  

CDT - Comissão para Dissuasão das Toxicodependências; 

PISAC – Programa Institucional dos Sem Abrigo de Coimbra (Rede de parceiros envolvidos nas reuniões); 

CMC - Câmara Municipal de Coimbra e também do seu Diagnóstico de Concelho de 2018;  

RIAC – Rede Institucional das Adições de Coimbra (Rede de parceiros envolvidos nas reuniões);  

INE – Instituto Nacional de Estatística; 

DGES – Direção Geral do Ensino Superior;  

DGEEC – Direção Geral de Estatística de Educação do Ministério da Educação e Ciência;  

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco;  

Cáritas Diocesana de Coimbra (sobretudo os dados de execução das suas estruturas ao nível da RRMD 

Centro de Acolhimento Temporário CAT – FAROL e Equipa de Rua) 

PSP – Polícia de Segurança Pública (policiamento de proximidade) 

Polícia Municipal de Coimbra 

Associação de Comerciantes da Baixa de Coimbra 

Planalto Seguro – Parceria Institucional envolvendo órgãos policiais, Comissões de Moradores de Bairros 

Sociais, União de Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de Coimbra, ARS, I.P. (DICAD e Centro de 

Saúde Fernão de Magalhães) 

Correlacionados os dados recolhidos pelas várias metodologias com recurso a grelhas que permitiram 

sistematizar toda a informação, foram ainda realizadas diversas reuniões de trabalho internas para 

avaliação sobre a pertinência dos dados a registar, de forma a produzir o máximo de informação que 

determine e defina as necessidades. Procedeu-se ao cruzamento e análise desses dados, de onde resultou 

a elaboração de sugestões para posteriores intervenções, identificando qualitativa e quantitativamente as 

populações / grupos alvo de preocupação, seus contextos e problemas associados no espaço geográfico 

concelhio de Coimbra, bem como as intervenções a decorrer e que deverão ser mantidas.  
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Caracterização do Concelho de Coimbra 

O Concelho de Coimbra é capital de Distrito e da Região Centro de Portugal Continental, ocupando uma 

área total de 319,4 km2, sendo considerado em 2011 o Concelho mais populoso da Região Centro, com 

uma estimativa de 134.156 habitantes (Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, 

segundo a divisão administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 

(CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. Dados 

apresentados pelo INE em site acedido em fevereiro de 2019). 

Banhada pelo Rio Mondego que lhe dá uma das suas referências, o Concelho apresenta nos seus limites 

os Distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Leiria. Localiza-se na Região Centro. Como capital 

de Distrito, tem na sua dependência territorial 17 Concelhos que vão do litoral como os concelhos da 

Figueira da Foz ou Mira, até ao interior com Oliveira do Hospital ou Pampilhosa da Serra). Fazem parte do 

Concelho de Coimbra, tal como se pode ver na imagem abaixo, freguesias não agrupadas ou união de 

freguesias num total de 18 unidades.  

 

Fonte: https://www.cm-coimbra.pt/index.php/carta-administrativa-de-portugal-menu-municipio-903/28- municipio/juntas-de-

freguesia/2635-do-concelho-de-coimbra-sp-2155 (acedido em 19 de fevereiro de 2019) 

Composto por todo um património edificado de riqueza histórica e cultural, tem, no entanto, uma área 

urbana envelhecida e degradada, pouco habitada e com uma área comercial residual de pequeno comércio 

https://www.cm-coimbra.pt/index.php/carta-administrativa-de-portugal-menu-municipio-903/28-
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diurno comparativamente ao seu passado, com uma edificação abandonada/devoluta demasiado 

permeável à entrada e saída abusivas de uma população mais marginal e sem abrigo.  

Interessa, no entanto, realçar de entre o seu património histórico, as zonas que foram declaradas a 22 de 

junho de 2013, como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Referimo-nos à Universidade de 

Coimbra, à zona Alta da Cidade e Sofia. 

Localizada no Centro Norte de Portugal, Coimbra tem uma localização estratégica com ligação rodoviária 

que liga com facilidade o Norte e o Sul do País. Possui boas acessibilidades opcionais aos concelhos 

limítrofes, quer rodoviários quer ferroviários, que permitem boa mobilidade da sua população e de quem a 

visita. 

Internamente possui também uma rede de transportes públicos coletivos, tornando alternativas as opções 

de mobilidade dentro da cidade e de acesso a todas as freguesias mais distantes do centro. 

Historicamente conhecida como a "Cidade do Conhecimento" facto que deve à Universidade que é outra 

das suas referências, e, mais recentemente, ao número de institutos e escolas superiores que se lhe 

juntaram, a cidade tem um movimento e uma dinâmica de vida muito reconhecida pelo calendário escolar, 

que faz aumentar significativamente o número de habitantes naquelas épocas. As festas académicas são 

um sinónimo de vida estudantil em épocas específicas da vida académica, a que lhe estão associadas 

práticas de consumos de álcool e outras substâncias.  

Possui ainda uma vasta rede de escolas públicas e privadas do Ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário 

e uma rede hospitalar quer pública quer privada de reconhecido mérito na resposta às várias 

especialidades, da pediatria à oncologia. Tem ainda um dos maiores centros hospitalares de Portugal, o 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) que resultou da fusão dos Hospitais da Universidade 

de Coimbra (HUC), do Centro Hospitalar de Coimbra (CHC) que abrangiam entre outros o Hospital dos 

Covões e o Hospital Pediátrico de Coimbra e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra (CHPC). 

Na dependência da ARS do Centro e nos cuidados de saúde primários, estão ainda 6 Centros de Saúde e 

algumas extensões deslocalizando os seus serviços que integram o Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACeS) do Baixo Mondego: Centro de Saúde de Celas, Centro de Saúde de Eiras, Centro de Saúde Fernão 

Magalhães, Centro de Saúde Norton de Matos, Centro de Saúde de Santa Clara e Centro de Saúde de 

São Martinho do Bispo. 

Interessa, de forma expressiva, ainda na área da saúde relevar para efeitos do presente diagnóstico, a 

existência na cidade de Coimbra de serviços e estruturas públicas e privadas de resposta na área das 

dependências. Reserva-nos, no entanto, a pertinência de serem referidos particularmente os serviços 

públicos que estão sob a responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro, 



 Diagnóstico do Território da Cidade de Coimbra            Julho 2020 

   

8 

 

P O R I
plano operacional de respostas integradas

P O R I
plano operacional de respostas integradas

I.P.), na área dos CAD – Comportamentos Aditivos e Dependências especificamente a partir da DICAD – 

Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Observa-se, que estas 

respostas não se destinam unicamente aos residentes de Coimbra, mas importa pela sua existência e 

acessibilidade enquanto recurso local.  

Constituída após a extinção do Instituto da Droga e Toxicodependência, I.P. (IDT, I.P.) e a consequente 

integração dos serviços das então Delegações Regionais daquele instituto nas respetivas ARS locais, a 

DICAD, responde pela área das adições através dos serviços das seguintes unidades: Unidade de 

Alcoologia (UA) com serviço de internamento e resposta especializada no tratamento de doentes alcoólicos, 

da Unidade de Desabituação (UD) também com serviço de internamento e resposta especializada ao nível 

da desabituação/desintoxicação de substâncias de abuso, da Comunidade Terapêutica Arco Iris (CTAI) 

com serviço de internamento e especializada no tratamento de toxicodependentes de substâncias ilícitas, 

do Centro de Respostas Integradas de Coimbra (CRI) com respostas ao nível das diferentes áreas de 

missão como a Prevenção com intervenção sobretudo comunitária e Consulta de Jovens em Prevenção 

Seletiva e Indicada, o Tratamento com resposta ao acompanhamento clínico quer médico quer psicológico 

de doentes adictos em ambulatório, a Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) com resposta 

ao nível do acompanhamento, monitorização e apoio de Equipas de Rua, Gabinetes de Apoio e Centros 

de Acolhimento com intervenção por financiamento público pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD – Direção Geral) e a Reinserção com medidas de 

apoio e acompanhamento no regresso dos doentes ao seu ambiente natural, quer a nível familiar, laboral 

ou social através dos Planos Individuais de Inserção e a avaliação das necessidades a satisfazer.  
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Identificação por Mapa do Território de Coimbra 

 

 
 
O mapa da cidade reflete o conjunto das freguesias urbanas referenciadas como área de preocupação. 

São elas a União das Freguesias de Coimbra compreendendo Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São 

Bartolomeu, União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e União de Freguesias Santa Clara 

e Castelo Viegas. 
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Contextos Geográficos de Referência às Problemáticas 

Como contextos preocupantes, a Rede de Parceiros identifica pela sua caracterização as zonas compostas 

por todo um património edificado de riqueza histórica e cultural, numa área urbana envelhecida e 

degradada, pouco habitada e com uma área comercial residual de pequeno comércio diurno 

comparativamente ao seu passado, com uma edificação abandonada/devoluta demasiado permeável à 

entrada e saída abusivas de uma população mais marginal e sem abrigo. Mais a Norte, Bairros sociais 

periféricos com incidência de criminalidade associada ao tráfico e consumo de drogas. Considera-se ainda 

fonte de preocupação as zonas de recreação noturna e as festas académicas como sinónimo de vida 

estudantil em épocas específicas e a que lhe estão associadas práticas de consumos de álcool e outras 

substâncias em locais e zonas da cidade identificadas. 

 Assim, face às problemáticas, fazemos notar: 

 Largo da Portagem; Largo do Romal; Praça do Comércio; Terreiro da Erva (Prostituição – 

Trabalhadores/as do Sexo; consumo e tráfico SPA);  

 Ruas estreitas da Baixa de Coimbra; Azinhaga da Pitorra (terreno das chapas) e zona contígua à 

Loja do Cidadão. (tráfico e consumo de SPA’s e concentração de sem abrigo); 

 Prédios abandonados da Av.ª da Lousã junto ao Parque Verde (Sem abrigo, consumo e tráfico de 

SPA); 

 Planalto do Ingote composto por vários bairros nomeadamente: Bairro da Rosa, Bairro do Ingote, 

Bairro António Sérgio, Quinta da Rosa e Monte Formoso, pertencentes à União das Freguesias 

de Eiras e S. Paulo de Frades (tráfico e consumo de substâncias); 

 Zona do Loreto (União das Freguesias de Eiras e S. Paulo de Frades) onde existem fábricas 

abandonadas (Estaco, antiga Fabrica da Triunfo, Serração e Arco Pintado no Monte Formoso) 

onde é realizado tráfico, consumo e que serve ainda de alojamento a algumas situações de sem-

abrigo e Prostituição (Trabalhadores/as do Sexo); 

 Cidade Alta; Praça da República; Rua Padre António Vieira e Av.ª Sá da Bandeira (contextos de 

recreação noturna com consumos abusivos sobretudo de álcool de população mais jovem 

maioritariamente estudantil), que se estendem ao espaço exterior na via pública. 

Reflexão Sobre a Problemática no Território 

Foram identificados como tendo importância acrescida nas preocupações, os bairros sociais periféricos 

tradicionalmente problemáticos ao nível do tráfico e consumo de substâncias, nomeadamente os bairros 

da Rosa, Ingote, António Sérgio, Loreto, Pedrulha e Quinta da Rosa, bem como à zona da baixa da cidade 

de Coimbra, que tem vindo a descaracterizar-se como zona residencial, registando um aumento expressivo 

de prédios devolutos ou até em ruinas que são utilizados como local de consumo/tráfico a céu aberto pelas 

populações identificadas. Este é um espaço desértico durante o período noturno, apesar de alguma 
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concentração de estabelecimentos comerciais e da existência de elevada procura turística durante o dia. 

Continua a registar elevada concentração de população marginal que procura tirar vantagens da 

concentração dessas atividades, quer pela mendicidade, quer pela atividade marginal normalmente 

associadas a este tipo de população, que tem motivado alguma preocupação pela Associação de 

Comerciantes. Para além desta problemática na zona mais típica da baixa Coimbrã, a margem direita do 

rio Mondego apresenta várias fábricas abandonadas e terrenos baldios ao longo do caminho de ferro, 

normalmente utilizadas como acampamento e dormitório bem como local de consumo/tráfico, sendo ainda 

possível observar autênticas lixeiras a céu aberto, constituindo autênticos reservatórios de dejetos, detritos 

e lixo diverso. Há ainda a considerar uma população que se dedica à prostituição, que nos casos de rua 

apresentam problemática aditiva, embora as de interior maioritariamente não tenham problemas aditivos.  

Ainda a considerar as zonas tradicionais de concentração de espaços de recreação noturna (bares e 

discotecas) como a zona alta da cidade, com grandes concentrações de jovens e jovens adultos 

maioritariamente estudantes, com consumos de álcool e outras drogas de recreação. 

Trata-se de um território com diversidade de representações como vimos e vasta complexidade social, a 

necessitar de profunda requalificação das zonas degradadas tidas como refúgios de uma população mais 

desprotegida e zonas preocupantes de concentração noturna de consumidores de várias substâncias.  

Destas características, resultam espaços propícios ao aparecimento de “culturas” e/ou “subculturas” e 

práticas conectadas com a diversão, e a exclusão, bem como o aparecimento de áreas de concentração 

de marginalidade associadas ao consumo de SPA’s. 

As populações sinalizadas apresentam modos/estratégias de vida que se enquadram nos padrões 

associados a comportamentos de risco, quer pelas adições, marginalidade e pequena criminalidade e têm 

sido referenciados amiúde pelas instituições parceiras que têm estruturas ou atividade nestes territórios. 

Urge a continuação de respostas integradas e que têm vindo a ser implementadas.  
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Grupos, Contextos e Problemas Associados 

Os grupos considerados vulneráveis relativamente ao consumo de substâncias psicoativas e os contextos 

associados, são identificados e caraterizados nos quadros que se seguem. 

 

Grupo 1 - Consumidores de Drogas e/ou Álcool em Contexto de Rua; População Sem 

Abrigo; Trabalhadores do Sexo 

Identificação 

Subgrupo 1.1. – 475 Consumidores de Drogas;  

Subgrupo 1.2. – 85 Pessoas Sem Abrigo;  

Subgrupo 1.3. – 213 Trabalhadores do Sexo; 

Subgrupo 1.4. – 81 Alcoólicos. 

Num total de 854 indivíduos maioritariamente acompanhados pela Equipa de Rua.  

Principais 

Problema(s) 

 Consumo em locais públicos e presença de material associado ao 

consumo abandonado na rua 

 Fácil acessibilidade às substâncias psicoativas 

 Tráfico e consumo endovenoso de buprenorfina 

 Prostituição associada ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas 

 Baixo ou inexistente suporte familiar 

 Sentimentos de insegurança, desacatos e vandalismo 

 Ocorrência de queixas frequentes à Câmara Municipal de Coimbra e à 

ARS Centro de moradores e da Associação de Comerciantes da Baixa de 

Coimbra relativas a consumidores a injetarem-se na via pública 

 Consumo nocivo de álcool 

 Consumo de substâncias licitas e ilícitas 

 Patologia psiquiátrica associada 

 Mendicidade 

 Fraca resposta em Coimbra às situações para indivíduos em situação de 

Sem Abrigo e/ou Emergência Social 

 Desemprego 

 Baixa Escolaridade 

 Défice do Competências Pessoais, Sociais e Profissionais 

 Dificuldade de reinserção social e profissional  

Contextos de 

Intervenção e Locais 

Geográficos 

Associados 

Contexto de Rua; Bairro (s) sócio economicamente desfavorecido (s); Locais/zonas 

problemáticas de tráfico e consumo; Locais/zonas de prostituição. 

Margem esquerda do Rio Mondego; Terreiro da Erva; Zona da Loja do Cidadão; 

Azinhaga da Pitorra; Planalto do Ingote junto aos Bairros Sociais Rosa e Ingote; 

Largo do Romal; Área junto à linha do Caminho de Ferro entre a Estação Nova e a 
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Casa do Sal; Ruas estreitas da Baixa de Coimbra sobretudo em prédios degradados 

e devolutos; Av.ª Fernão Magalhães 

Características 

Comportamentos e 

Fatores de Risco 

População maioritariamente masculina e na faixa etária dos 45 a 54 anos de idade, 

sobretudo desempregados ou de precariedade laboral e de baixas habilitações 

literárias. Elevada incidência de processos jurídicos por pequena criminalidade 

sobretudo tráfico. Com longo percurso no consumo de drogas. Desenquadramento 

sociofamiliar e historial de consumos (Policonsumos).  

Consumos descontrolados; Partilha de seringas e outros materiais de injeção; Não 

reconhecimento da existência de um problema de consumo; Provável desinteresse 

/ desmotivação para tratamento; Desemprego; Abandono Escolar; Falta de procura 

das instituições prestadoras de apoio/ tratamento;  Ausência ou pouca (in)formação 

relativa aos  consumos; Ausência de suportes familiares; Famílias 

multiproblemáticas (baixos rendimentos; baixa escolaridade; empregos precários; 

alcoolismo) Prostituição; Marginalidade e delinquência; Problemas 

comportamentais; Falta de cuidados de higiene pessoal e no que se refere aos 

cuidados de saúde; Ausência de regras e limites; Policonsumos de opiáceos, 

cocaína, crack, buprenorfina, benzodiazepinas, álcool e canábis. 

Consequências 

De Saúde e Sociais 

Patologias psiquiátricas; Risco de integridade física; Relações sexuais 

desprotegidas; Doenças e Infeções sexualmente transmissíveis; Gravidez precoce 

Degradação das relações interpessoais; Afastamento dos serviços existentes; 

Problemas judiciais; Criminalidade; Delinquência; Descriminação e Exclusão social; 

Desemprego ou incapacidade para manter emprego estável.;  

 

Grupo 2 – Utentes do Centro de Respostas Integradas e da Unidade de Alcoologia de 

Coimbra 

Identificação 

Subgrupo 2.1 – 949 utentes ativos na ET;  

Subgrupo 2.2 – 94 Utentes no GaPSICCo (EP) 

Subgrupo 2.3 – 238 Utentes em Seguimento na UA de Coimbra 

Subgrupo 2.4 – 89 Reclusos em programa de Metadona e Acompanhamento de 95 

Reclusos em 350 consultas – Intervenção no Estabelecimento Prisional de Coimbra 

Subgrupo 2.5 – 19 utentes em seguimento na Câmara Municipal de Coimbra, a 

maioria com problemas ligados ao álcool - Intervenção em Meio Laboral  

Principais 

Problema(s) 

 Média de idades elevada em Tratamento 

 Numero significativo de Utentes em Tratamento na ET 

 Aumento de pedidos de consultas ligadas ao Álcool  

 Dificuldades de Integração Social e Laboral 

 Fraca autonomização face à família 
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 Aumento da Consulta de Prevenção Indicada 

 Aumento da procura de ajuda às Dependências Sem Substância 

 Número Significativo de Primeiros Consumos de Cannabis 

 Consumo excessivo de álcool em meio laboral 

 Reclusos com consumos de substâncias psicoativas 

 Tráfico de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas em meio prisional 

Contextos de 

Intervenção 

 

Serviços de Saúde; 

Meio Prisional;  

Meio Laboral. 

Características 

Comportamentos e 

Fatores de Risco 

Utentes da Equipa de Tratamento do CRI de Coimbra - maioritariamente 

masculinos, com média de 44 anos de idade, que têm como principal problemática 

a dependência da Heroína. Há também um grupo de utentes com consumos 

problemáticos de Cocaína e Álcool 

481 utentes em tratamento de substituição com Metadona, e um número aproximado 

de 150 utentes em buprenorfina 

Desenquadramento sociofamiliar; desemprego e famílias com historial de consumo 

de substâncias ilícitas e abuso do álcool;  

Percentagem significativa de utentes seropositivos para HIV e Hepatite C;  

Famílias multiproblemáticas (baixos rendimentos; baixa escolaridade; empregos 

precários; alcoolismo) 

Utentes do GaPSICCo (Equipa de Prevenção do CRI de Coimbra) 

Predominantemente do sexo masculino, com média de idades de 19 anos, 

maioritariamente estudantes (ensino regular e ensino profissional), com 

comportamentos de risco, alguns consumos de cannabis e álcool. Consumos 

descontrolados (Binge drinking com intoxicações agudas); bem como situações de 

adições sem substância. 

Utentes da Unidade de Alcoologia - maioritariamente casados, do sexo masculino, 

com média de idades de 52 anos. Situações de violência doméstica; situações de 

absentismo laboral e desemprego; condução sobre o efeito do álcool, acidentes de 

trabalho, dificuldade de adesão ao processo terapêutico, fraca consciência do 

reconhecimento do problema do álcool. 

Reclusos do Estabelecimento Prisional – Histórico de consumo de substâncias 

ilícitas e abuso do álcool; Desenquadramento sociofamiliar; desemprego; Doenças 

infectocontagiosas, designadamente HIV e Hepatite C; Famílias multiproblemáticas  

Utentes da Câmara Municipal – situações de absentismo laboral; condução sobre 

o efeito do álcool, acidentes de trabalho, dificuldade de adesão ao processo 

terapêutico, fraca consciência do reconhecimento do problema do álcool. 
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Consequências 

De Saúde e Sociais 

Patologias psiquiátricas; Risco de doenças infetocontagiosas (HIV, Hepatite B e C, 

Tuberculose, Sífilis), Cirrose e Cancro hepático, Gravidez precoce, Degradação das 

relações interpessoais, Absentismo e Acidentes e trabalho, dificuldades no acesso 

ao mercado de trabalho, Problemas judiciais, Estigma e exclusão social, 

Criminalidade, Dificuldade de manter uma família estruturada; Desqualificação 

social.   

 

 

Grupo 3 – Frequentadores de Espaços de Recreação Noturna 

Identificação 
25.000 Frequentadores, predominantemente jovens dos Ensinos Secundário e 

Superior  

Principais 

Problema(s) 

 Consumos em idades precoces (sobretudo álcool e cannabis) 

 Consumo abusivo de substâncias lícitas e ilícitas com grande visibilidade 

do consumo álcool  

 Consumos descontrolados (Binge drinking com intoxicações agudas) 

 Fraca perceção do risco ao consumo dessas substâncias 

 Absentismo e Insucesso escolar  

 Fragilidade física e psicológica à presença e efeito das substâncias 

 Marketing agressivo 

Contextos de 

Intervenção e Locais 

Geográficos 

Associados 

Contexto Recreativo; 

Meio Académico. 

Zona alta da cidade de Coimbra; Praça da República; Rua padre António Vieira; 

Avenida Sá da Bandeira; Bares e Discotecas; Festas Académicas (Praça da Canção 

e Parque Verde) 

Características 

Comportamentos e 

Fatores de Risco 

População predominantemente jovem; elevada percentagem de deslocados do seu 

ambiente familiar; historial de consumo de substâncias ilícitas e abuso do álcool;  

Atitudes de violência sob o efeito de substâncias; Condução sobre o efeito de álcool 

e outras substâncias psicoativas; Risco de quadros psiquiátricos decorrentes de 

consumos abusivos de SPA’s  

Consequências 

De Saúde e Sociais 

Risco da integridade física; Relações sexuais desprotegidas; Doenças sexualmente 

transmissíveis; Gravidez precoce; Quadros psiquiátricos resultantes dos consumos; 

Degradação das relações interpessoais; Problemas judiciais; Absentismo e falta de 

aproveitamento escolar/académico; Rutura nas relações parentais. 
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Identificação das Necessidades 

De acordo com as problemáticas associadas a cada grupo alvo, foram identificadas algumas necessidades 

que importa referir, tomando como base de referência quer o desenho das respostas que se venham a 

constituir ao nível das intervenções, ou a manutenção das respostas já existentes de cobertura às 

necessidades. 

Assim, é importante: 

a) Em RRMD 

 Dar continuidade à politica de intervenção de RRMD através da constituição de uma Equipa de 

Rua com giros diários numa política de proximidade;  

 Dar continuidade a programas de troca de seringas; 

 Garantir a distribuição de preservativos e sensibilizar para os cuidados das IST/DST; 

 Garantir a articulação/referenciação com os serviços de saúde, CRI de Coimbra, Unidade de 

Desabituação, Unidade de Alcoologia, Comunidades Terapêuticas, Centros de saúde e Unidades 

Hospitalares;  

 Garantir a articulação/referenciação com outras instituições como a Segurança Social, Justiça, 

Emprego, Formação profissional e Habitação; 

 Promover o acesso a estruturas comunitárias de apoio social; 

 Promover o acesso dos consumidores a toda a informação útil sobre os riscos e efeitos das 

substâncias; 

 Garantir a continuidade da Estrutura de Acolhimento Temporário, na medida em que é a única 

unidade de Alojamento temporário vocacionada para utentes consumidores de Substancias 

Psicoativas. 

 

b) Em Prevenção 

 Dar continuidade às respostas Preventivas existentes sobretudo de Prevenção Indicada (Consulta 

de Jovens) mantendo as intervenções de avaliação e acompanhamento multidisciplinar 

individuais, de grupo e familiar; 

 Dar continuidade às intervenções Comunitárias no âmbito da Prevenção Universal; 

 Manter a articulação com as instituições de ensino, de saúde, de dissuasão e de proteção em 

resposta às solicitações; 

 Manter uma articulação integrada com as demais áreas de missão nas situações de diagnóstico 

para Prevenção; 

 Dar continuidade à aplicação e desenvolvimento de programas e projetos de prevenção pelo CRI 

de Coimbra (Eu e os Outros, Gerações, Cuida-te, Dia da Defesa Nacional) na comunidade 

(Escolas, LIJ’s, e outras IPSS’s). 
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c) Em Tratamento e Reinserção 

 Manter a articulação/referenciação com as estruturas da comunidade (Estruturas da DICAD, 

Cuidados de Saúde Primários, Serviços Hospitalares, IPSS’s, ONG’s, Autarquias Locais, Centro 

de Emprego e Formação Profissional e Justiça); 

 Manter todo o acompanhamento terapêutico dos utentes; 

 Manter todo o apoio às instituições e empresas que aderem aos programas e respostas da ET; 

 Manter o contacto com as redes de suporte familiar e envolve-las no tratamento; 

 Elaborar os Programas Individuais de Inserção e da satisfação das necessidades diagnosticadas 

quer a nível pessoal, familiar, formativo ou laboral; 

 Manter e proceder à avaliação e negociação com os utentes para as Comunidades terapêuticas; 

 Articular com as demais respostas envolvidas em todo o processo de tratamento e Reinserção. 

 

Recursos Institucionais no Território 

O Território da Cidade de Coimbra envolve um conjunto de Estruturas/Instituições públicas e privadas que 

contribuem para minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas e com a 

condição humana dos indivíduos, seja pela sua situação de sem abrigo ou de ilegalidade. Direta ou 

indiretamente também se apresentam como apoio e/ou respostas para estas populações e que adiante 

serão pormenorizadas em quadro das instituições e respetivos recursos. 

 

Instituição Intervenções / Ações / Estruturas Existentes no Território 

ARS Centro, IP 
 

Cuidados de Saúde primários 

Unidades Especializadas  

ARS Centro, IP 
DICAD 

de Coimbra 
 

CRI de Coimbra 

ET de Coimbra - Unidade especializada direcionada para o tratamento por controlo 

terapêutico, prescrição de medicamentos, acompanhamento psicoterapêutico e social e 

cuidados de enfermagem a toxicodependentes em regime ambulatório, bem como o 

acompanhamento a famílias/envolventes com problemas relacionados com o consumo e 

abuso de substâncias. Articula com as instituições da comunidade fazendo referenciação 

para outras especialidades a dá resposta às solicitações feitas no âmbito da sua missão. 

Instituição pública de saúde inserida numa rede nacional de prestação de serviços de 

tratamento da toxicodependência sob alçada do Ministério da Saúde. 

Realizou 10.463 eventos nas várias áreas funcionais (Psiquiatria; Psicologia; Serviço 

Social; Enfermagem e Técnico Profissional), com 949 utentes ativos e 154 novas 

admissões em 2019. 
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EP (Equipa de Prevenção) Acompanhamento, monitorização e avaliação de projetos a 

decorrer no âmbito desta área de missão, Intervenção na comunidade em sensibilização 

e formação, Formação específica em programas de prevenção para técnicos, famílias, 

jovens e crianças. Articula com a CDT, CPCJ, IPDJ e demais instituições e associações, 

referenciando para o gabinete de jovens GaPSICCo.  

ER (Equipa de Reinserção) Acompanhamento dos casos sociais com elaboração dos 

Programas Individuais de Inserção e da satisfação das necessidades diagnosticadas quer 

a nível pessoal, familiar, formativo ou laboral, articulando diretamente com a Segurança 

Social, Instituto de Emprego, Centros de Formação e IPSS promotoras de formação 

profissional. 

RRMD (Equipa de Redução de Riscos e Minimização de Danos) Acompanhamento, 

monitorização e avaliação de projetos a decorrer no âmbito desta área de missão, 

articulando regularmente com as instituições a trabalhar no terreno. Reforço da equipa 

terapêutica na promoção de estilos de vida menos danosos relacionados com os eventuais 

consumos. 

GaPSICCo – Gabinete de Prevenção Seletiva e Indicada do CRI de Coimbra, (Consulta 

de Jovens) com equipa multidisciplinar (Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, 

Enfermagem e Técnico Psicossocial), disponibiliza intervenções de avaliação e 

acompanhamento aos níveis individual, de grupo e familiar. Responde às solicitações e 

referenciações da comunidade, quer da rede formal do SNS, quer das instituições e 

serviços com intervenção nestas áreas ou de famílias. (Centros de Saúde – USF; CDT; 

CPCJ; Escolas (Ensino Básico e Secundário e Centros de Formação); Universidade; 

IPSS’s; Tribunais de Família e menores; Seg. Social – EMAT;)  

Realizou 619 eventos nas várias áreas funcionais (Psiquiatria; Psicologia; Serviço Social; 

Enfermagem e Técnico Profissional), com 94 utentes ativos e 49 novas admissões em 

2019. 

Unidade de Alcoologia de Coimbra 

Unidade especializada da ARS Centro, I.P. no tratamento de pessoas com abuso ou 

dependência de álcool em regime de ambulatório ou de internamento (30 camas); 

Comunidade Terapêutica Arco-íris  

Estrutura de internamento prolongado na área do tratamento e reinserção, com 

capacidade para 12 utentes de ambos os sexos, articulando com as Equipas de 

Tratamento, famílias; outras instituições de saúde, de emprego e segurança social. 

Unidade de Desabituação  

Estrutura de internamento com 12 camas para desabituação física, com internamento de 

uma a duas semanas. 
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Projetos 
Cofinanciados 
Pelo SICAD e 
apoiados pela 

ARS Centro, I.P. / 
DICAD no âmbito 

do PORI  

Projeto Reduz (PRI)– Equipa de Rua promovida pela Cáritas Diocesana de Coimbra. Esta 

estrutura de triagem, apoio e encaminhamento para o tratamento e outras estruturas de 

saúde, destinada à intervenção psicossocial de proximidade com indivíduos envolvidos 

em problemáticas de toxicodependência e/ou alcoolismo, frequentemente também 

associadas a prostituição e/ou ausência de abrigo, que desenvolve fundamentalmente as 

seguintes respostas: programa de troca de seringas e outros materiais, como 

preservativos, prestação de cuidados de saúde, sobretudo ao nível dos cuidados  de 

enfermagem, apoio psicossocial, que  incluem apoios de carácter psicológico, 

encaminhamentos para estruturas de saúde e sociais, cuidados de higiene, apoio 

alimentar, fornecimento de vestuário, apoio jurídico, mediações/articulações, 

acompanhamento a consultas para tratamento entre outros, encaminhamentos para 

serviços de saúde primários ou para serviços de apoio social e para serviços de 

especialidade, nomeadamente na área do tratamento da toxicodependência e finalmente 

a realização de ações de informação e sensibilização. 

Este Projeto, acompanha mensalmente em média cerca de 266 Utentes, dos quais 122    

em Programa de troca de seringas 

Farol – Centro de Acolhimento Temporário promovido pela Cáritas Diocesana de 

Coimbra. O CAT – “FAROL” enquadra-se nas estratégias de redução de riscos e 

minimização de danos, para pessoas em situação de sem-abrigo e/ou na condição de 

emergência social, com uma clara aposta na prevenção e redução da exposição dos 

utentes a situações de risco. Esta estrutura desenvolve a sua ação durante as 24 horas 

do dia, todos os dias da semana, e a sua estrutura tem capacidade para acolher 60 

indivíduos (30 em regime de alojamento completo e 30 em regime diurno). Com o SICAD 

tem contratualizado 15 camas em regime de alojamento completo e outros serviços de 

apoio psicossocial e tem como objetivos gerais - Promover a estabilização física e 

psicológica de indivíduos consumidores de substâncias aditivas, que se encontrem em 

situação de sem-abrigo e / ou emergência social; Contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos, facilitando a mudança de estilos de vida e promovendo a sua 

capacidade de autonomização e Contribuir para a reinserção social e profissional dos 

utentes. 

Dois 

Apartamentos de 

Reinserção 

Social 

Prestam alojamento temporário a pessoas toxicodependentes que tenham dificuldade na 

reinserção social, familiar, escolar e profissional após a saída das unidades de tratamento, 

da prisão, de centros tutelares ou de outros estabelecimentos da área da justiça. 

Três Equipas de 

Intervenção 

Direta  

Intervêm diretamente junto de pessoas toxicodependentes identificando situações de 

risco, sensibilizam para mudanças de comportamentos e incentivam para o abandono do 

consumo de drogas, incentivam a adesão a programas de recuperação, tratamento e 
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reinserção social e incentivam as famílias e outras pessoas a cooperarem ao longo do 

processo de recuperação e de reinserção social da pessoa toxicodependente. 

Centro de Dia Sol 

Nascente 

Serviço de refeições; Apoio Psicossocial a utentes e famílias; Consultas de Psicologia e 

de Psiquiatria; Administração de medicação prescrita; Apoio jurídico; Atividades lúdico-

ocupacionais; Ações  pedagógico-terapêuticas. 

Outras 
Instituições 

(Outros Serviços 
e Outras 

Intervenções) 

CAIS - Centro de 
Acolhimento e 

Inserção 
Social 

Acolhe pessoas em situação de exclusão social, nomeadamente 

pessoas toxicodependentes, desde que se encontrem em 

abstinência ou em fase de tratamento. 

Associação 

Existências 

(Vários Projetos) 

Atividades no âmbito das dependências, ao nível da Prevenção e 

Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) associados 

ao consumo de Substâncias Psicoativas (SPA) lícitas e ilícitas, 

sobretudo junto de consumidores de drogas por via intravenosa e 

junto de frequentadores de contextos recreativos. Ações de 

formação e informação no âmbito da redução de riscos e 

minimização de danos associado ao consumo de substâncias 

psicoativas. Rastreios VIH, Hepatites B e C, Sífilis. 

Refeitório Social 
Confeção de refeições para pessoas economicamente 

desfavorecidas, incluindo população toxicodependente. 

Casa Abrigo Padre 

Américo 

Alojamento a pessoas em situação de sem abrigo, 

nomeadamente com a problemática da toxicodependência. 

Centro Porta Amiga 
de 

Coimbra 

Apoio social, psicológico, jurídico e médico, dedicando-se 

também ao apoio ao nível da satisfação de algumas 

necessidades básicas. 

Programa para o 

Fortalecimento de 

Famílias 

Ações de formação parental e familiar na área da prevenção da 

toxicodependência e outros comportamentos de risco. 

APAV 
Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 

Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra 

PISAC 

Equipa Móvel de 

Intervenção Social 

(EMIS) 

Disponibiliza reforços alimentares e cobertores, através de 

técnicos e de um grupo de voluntários recrutados pelo Banco de 

Voluntariado do Município. 

Plano Municipal de 

contingência para as 

vagas de frio 

Mobilização de recursos humanos e recursos materiais para uma 

adequada minimização dos efeitos das vagas de frio, através de 

uma resposta coordenada com as instituições parceiras e outros 

organismos. 
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Fundo Municipal de 

Emergência – 

População em 

situação de Sem-

Abrigo 

Apoia financeiramente a população em situação de sem abrigo 

em diversas situações imediatas. 

Centros de 
Atendimento e 

Acompanhamento 
de Pessoas com 

HIV/SIDA 

Centro "viHda + - 

Cáritas Diocesana 

de Coimbra 

Promoção da autonomia, da integração social e de cuidados de 

saúde. Atendimento e Acompanhamento. 

Fundação 
Portuguesa “A 

Comunidade Contra 
a 

SIDA” 

Promoção da autonomia, da integração social e de cuidados de 

saúde. Atendimento e Acompanhamento; Rastreios. 

Parceria 
Institucional em 
Bairros Sociais 

“Planalto Seguro” 

Parceria entre a Câmara Municipal, Associação de moradores, 

Órgãos policiais, ARS Centro, I.P / DICAD e Instituições Privadas 

que avaliam a apresentação de casos problemáticos com impacto 

na comunidade para os quais é elaborada uma resposta rápida a 

partir das sinergias entre as várias entidades. 

Casa Dignidade ADFP 
Apoio a pessoas sem-abrigo através de refeitório, balneários para 

cuidados de higiene/banho e distribuição de cobertores.  

 
Projeto 

“Noite Saudável 
das Cidades do 

Centro de 
Portugal” 

Iniciativa apoiada 
pela Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Centro 
(CCDRC), no âmbito 
do “Centro 2020”, é 
coordenada 
cientificamente pelo 
Centro de Prevenção 
e Tratamento do 
Trauma Psicogénico 
(CPTTP), do Centro 
de Responsabilidade 
Integrado de 
Psiquiatria – Centro 
Hospitalar e 
Universitário de 
Coimbra (CHUC), e 
pelo Instituto 
Europeu para o 
Estudo dos Fatores 
de Risco (IREFREA 
Portugal). 

Intervenções ao nível dos contextos recreativos noturnos, na 

prevenção da violência interpessoal, do abuso de álcool e 

consumo de drogas ilícitas, e da sinistralidade rodoviária, a par 

com a promoção/reforço da segurança e resiliência comunitárias. 

Subprojectos entre os quais Antes que te Queimes e Tu Decides 

ou Prevenção Rodoviária através da capacitação de técnicos e 

profissionais para a intervenção em espaços de diversão noturna 

e académicos como contextos de risco. 

Outros Recursos 

Centros de Saúde 
locais integrados na 
União de Juntas e 
Juntas de Freguesia, 
Centro Hospitalar da 

Respostas a nível da Saúde, designadamente Consultas de 

Clínica Geral e de Especialidade, Meios Complementares de 

Diagnóstico e Terapêutica, Rastreios e Vacinação. 



 Diagnóstico do Território da Cidade de Coimbra            Julho 2020 

   

22 

 

P O R I
plano operacional de respostas integradas

P O R I
plano operacional de respostas integradas

Universidade 
Coimbra, Centro 
Diagnóstico 
Pneumológico, 
Farmácias, Grupos 
de Voluntários da 
comunidade que 
inclui Estudantes dos 
Cursos de 
Enfermagem. 

Outras ações pontuais pelos grupos de voluntários, em datas 

significativas, incluindo a área da restauração e do vestuário. 

 
 
 

Sugestões de Intervenção 
 

Área de Missão Sugestões de Intervenção Destinatários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redução de 
Riscos e 

Minimização de 
Danos 

 
 
 
 
 
 

Constituir uma Equipa de Rua multidisciplinar e estabelecer respostas 

de proximidade que contribuam para a  satisfação das necessidades da 

população-alvo, nomeadamente através da realização de ações como: 

programa de troca de seringas e outros materiais, como preservativos, 

prestação de cuidados de saúde, sobretudo ao nível dos cuidados  de 

enfermagem, apoio psicossocial, que  incluem apoios de carácter 

psicológico, encaminhamentos para estruturas de saúde e sociais, 

cuidados de higiene, apoio alimentar, fornecimento de vestuário, apoio 

jurídico, mediações/articulações, acompanhamento a consultas para 

tratamento entre outros, encaminhamentos para serviços de saúde 

primários ou para serviços de apoio social e para serviços de 

especialidade, nomeadamente na área do tratamento da 

toxicodependência e finalmente a realização de ações de informação e 

sensibilização. 

Realizar reuniões trimestrais com os Cuidados Primários de Saúde e 

alguns serviços Hospitalares no sentido de sensibilizar para a 

prescrição adequada de Buprenorfina com vista a reduzir o tráfico e 

mau uso deste medicamento. 

- Garantir o trabalho de rua das 10h às 22h, todos os dias da semana, 

incluindo feriados, com a realização de giros para contacto, distribuição 

e recolha de material em todo o território Cidade de Coimbra; 

- Realizar ou garantir o acesso dos utentes à realização de rastreios de 

infeções e doenças infectocontagiosas a 100% dos utentes, prevenindo 

situações de contágio e potenciar tratamentos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1 
Todos os 

Subgrupos 
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 - Garantir, sob a supervisão e de acordo com as determinações da ET, 

a administração de metadona aos utentes incluídos em Programa de 

Substituição que tenham critérios para integrar o programa; 

- Garantir através dos giros diários a distribuição de seringas a 100% 

dos toxicodependentes por consumo endovenoso no território de forma 

a prevenir a partilha de seringas; 

- Integrar no sistema e levar para as equipas formais de tratamento 25% 

dos toxicodependentes fora dos sistemas de tratamento estruturado de 

forma a permitir um melhor acompanhamento do impacto das 

intervenções; 

- Garantir cuidados de enfermagem a 100% dos consumidores de rua, 

evitando o aparecimento/desenvolvimento de problemas de saúde 

física e incapacidades; 

- Garantir o acesso a 85% dos utentes a consultas de tratamento 

através da marcação de consultas nas unidades especializadas que 

permitam uma intervenção bem direcionada aos diagnósticos; 

- Garantir o acesso a programas de tratamento estruturado a 80% de 

novos indivíduos abordados na rua pertencentes aos vários grupos 

alvo; 

- Promover a redução de riscos através da sensibilização à redução dos 

consumos a 50% dos utentes, de forma a prevenir situações limites do 

risco associado aos consumos (overdoses); 

- Avaliar caso a caso, os utentes que reúnam condições de acesso a 

sistemas de formação/qualificação profissional e promover a sua 

adesão a 25% desses utentes a esses programas que lhes permitam 

melhores condições de (re)inserção; 

- Sensibilizar 100% dos utentes que reúnam condições mentais para o 

efeito, sobre os riscos e efeitos do consumo de substâncias; 

- Garantir, caso no acompanhamento de utentes se verifique esta 

situação, e exclusivamente ao nível da referenciação, o 

encaminhamento/referenciação de crianças e jovens familiares desses 

utentes acompanhados, de forma a poderem ser incluídos em 

programas de desenvolvimento de competências e redução de fatores 

de risco face a CAD nas estruturas já existentes do CRI de Coimbra. 

Pretende-se também que a constituição de uma equipa de rua, pela via 

do encaminhamento e referenciação às estruturas formais, possa 

garantir maior dignidade a esta população. Dê início à primeira 

abordagem e consciencialização da necessidade de maior e melhor 

apoio institucional e minimize a sua exposição ao risco aproximando-a 
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das equipas formais de acordo com as necessidades e potencialidades 

dos utentes, sempre em direta articulação com as estruturas de apoio.  

Deverá ser garantida a manutenção de um Centro de Acolhimento 

Temporário para Toxicodependentes de modo a continuar a: 

- Promover a estabilização física e psicológica de indivíduos 

consumidores de substâncias psicoativas, que se encontrem em 

situação de sem-abrigo e / ou emergência social; 

 - Proporcionar a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos 

(nas áreas alojamento, alimentação, higiene pessoal e tratamento de 

roupa); 

 - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, 

facilitando a mudança de estilos de vida e promovendo a sua 

capacidade de autonomização; 

- Diminuir a exposição a situações de risco, sensibilizando para a 

adoção de comportamentos saudáveis; 

- Contribuir para a reinserção social e profissional dos utentes. 

- Assegurar o apoio na toma de medicação e administração de 

metadona a 100% dos Utentes admitidos; 

- Integrar 30% dos utentes admitidos em programas de tratamento 

estruturados; 

- Realizar ou garantir o acesso dos utentes à realização de rastreios de 

infeções e doenças infectocontagiosas a 100% dos utentes admitidos, 

prevenindo situações de contágio. 

Subgrupos 
1.1, 1.2 e 1.4 
em situação 

de sem-
abrigo e/ou 
emergência 

social 

Complementaridade das respostas/Parceiros a envolver 
nas Intervenções 

Os dois projetos devem ser integrados de forma a garantir uma resposta 

conjunta, assegurando a complementaridade e articulação entre si e, de 

acordo com a natureza dos utentes e as suas necessidades, envolver 

nas respostas das duas estruturas de RRMD as Comunidades 

Terapêuticas para processos de tratamento por internamento, solicitar 

ao CRI o apoio para tratamento na ET e encaminhamento  em 

processos de desabituação na UD, solicitar a marcação de consultas de 

alcoologia na UA para decisão sobre programas de tratamento e 

internamento, articular com diversas Entidades, designadamente os 

CHUC e os centros de saúde para consultas de especialidade, gerais e 

familiares, as instituições de apoio como a Casa Abrigo, Centro Porta 

Amiga ou Refeitório Social, O Centro de Dia Sol Nascente ou os 

Apartamentos de Reinserção Social, e Segurança Social para apoios 

sociais.  
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Tratamento 
e  

Reinserção 

Dar continuidade ao trabalho realizado, desenvolvendo estratégias 

potenciadoras do encaminhamento e adesão de utentes a processos de 

tratamento mais estruturados de acordo com o diagnóstico das 

situações, nomeadamente para Equipas de Tratamento e Internamento, 

Unidades de Alcoologia, Unidades de Desabituação e Comunidades 

Terapêuticas; Dar continuidade aos grupos terapêuticos; Dar 

continuidade à prestação de cuidados médicos e política de prescrição; 

Dar continuidade à dinâmica das equipas terapêuticas multidisciplinares 

e manter a política de referenciação. 

Dar continuidade e reforçar programas de treino de competências 

pessoais, de educação cívica, de educação parental (papeis; limites / 

fronteiras), desenvolver estratégias que previnam processos de 

desfiliação, desinserção e exclusão social que sensibilizem e promovam 

o encaminhamento de utentes; Continuar o acompanhamento dos 

casos sociais com elaboração dos Planos Individuais de (Re)inserção e 

da satisfação das necessidades diagnosticadas quer a nível pessoal, 

familiar, formativo ou laboral, articulando diretamente com a Segurança 

Social de forma a garantir o acesso a apoios sociais, Instituto de 

Emprego, Centros de Formação e IPSS promotoras de formação 

profissional no sentido de saber quais as ofertas disponíveis e que 

podem ser ajustadas a cada utente; Promover um maior envolvimento 

das famílias e envolventes no processo de tratamento e reinserção 

através dos atendimentos sociais, que pelas suas características, 

possam iniciar eles próprios um processo de integração social 

preparando os utentes para uma maior adesão a respostas no âmbito 

da Reinserção. 

Pretende-se ainda levar à consciencialização dos utentes para a sua 

situação e condição de vida, reduzir a exposição às situações de 

consumo e capacitá-los para respostas assertivas e tomadas de 

decisão na procura de ajuda para tratamento e acompanhamento, bem 

como na orientação para a procura das ofertas comunitárias de 

emprego. Dar resposta a 100% das situações 

Subgrupos -
1.1 e 1.4 

e 
Grupo 2 

Todos os 
Subgrupos 

Complementaridade das respostas/Parceiros a envolver 
nas Intervenções 

Manter a articulação com os Cuidados de Saúde Primários e 

Diferenciados (Hospitais); Manter a articulação com o Estabelecimento 

Prisional de Coimbra; Manter a articulação com a Câmara Municipal de 

Coimbra; Manter uma articulação integrada com as demais áreas de 

missão.  
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Prevenção 

Dar continuidade às respostas Preventivas existentes sobretudo de 

Prevenção Indicada (Consulta de Jovens) mantendo as intervenções de 

avaliação e acompanhamento multidisciplinar individuais, de grupo e 

familiar; Dar continuidade às intervenções Comunitárias no âmbito da 

Prevenção Universal; Manter a formação de grupos terapêuticos; Dar 

continuidade à aplicação e desenvolvimento de programas e projetos 

de prevenção na comunidade (Escolas, LIJ’s, IPSS’s) 

Por outro lado, numa lógica de prevenção seletiva e indicada, importa 

adotar estratégias de intervenção, realizadas nos contextos adequados 

(ex. espaços noturnos) no âmbito da redução de riscos especificamente 

dirigidas a grupos alvo identificados que incluam indivíduos que podem 

já consumir substâncias psicoativas. 

Pretende-se consciencializar os jovens para a sua realidade, levando-

os a modificar o seu comportamento e tomada de decisão. O processo 

terapêutico tem como objetivo minimizar os fatores de risco 

identificados e associados e promover/aumentar as suas competências 

pessoais, profissionais, sociais e familiares, reforçar os laços existentes 

de apoio e ajudar na resolução de conflitos que possam levar à eventual 

continuação do uso das substâncias e eventual abuso, ou 

comportamentos aditivos sem substância, ou outras circunstâncias 

potenciadoras de desajustamento pessoal. Dar resposta a 100% das 

situações. 

Subgrupo – 
2.2 
e 

Grupo 3  
 

Complementaridade das respostas/Parceiros a envolver 
nas Intervenções 

Manter a articulação com as instituições de ensino e de saúde (escolas 

e Pedopsiquiatria), de Dissuasão em resposta às solicitações de 

atendimento de jovens com processos de contraordenação e com as 

instituições de proteção sobretudo às CPCJ do distrito de Coimbra com 

processos de jovens em risco, com os lares de infância e juventude (LIJ) 

com internamento de crianças e jovens problemáticos; Manter uma 

articulação integrada com as demais áreas de missão nas situações de 

diagnóstico para Prevenção. 
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Conclusão 

O presente diagnóstico plasma de forma sucinta e objetiva a problemática dos CAD no Território - Cidade 

de Coimbra. 

Ao longo dos anos assistimos a um fenómeno de deslocalização do tráfico e consumo de drogas na cidade 

de Coimbra. Se no passado os bairros da Rosa e do Ingote eram o grande foco das preocupações 

relativamente a um quadro severo de consumo e tráfico de drogas, atualmente é a baixa da cidade, território 

tradicionalmente problemático, que vem assistindo a uma concentração do número de toxicodependentes 

e ao acentuar das dinâmicas de tráfico e consumo.  

Importa referir de forma clara, que, nas áreas do Tratamento, Reinserção e da Prevenção, o número de 

respostas constituídas respondem às necessidades identificadas. Quer a DICAD (CRI de Coimbra, Unidade 

de Alcoologia, Unidade de Desabituação e Comunidade Terapêutica) quer as demais instituições acima 

referidas com intervenção nesta área, têm respostas estruturadas e direcionadas para as problemáticas 

descritas. Estas intervenções resultam da dinâmica institucional de parcerias formais e informais, que têm 

funcionado de encontro às necessidades. Contudo, só com a constituição de uma Equipa de Rua e a 

continuação da resposta de um Centro de Acolhimento Temporário é que se pode colmatar a lacuna 

existente na área da RRMD. É então importante garantir a continuidade de uma intervenção ao nível desta 

área de missão naquelas valências, sabendo que as respostas formais e estruturadas não estão 

preparadas para este tipo de intervenção.  

A politica de RRMD e das estratégias de intervenção por Equipa de Rua que se venha a constituir, deverá 

ser objetiva na relação com as estruturas de tratamento estruturado e demais estruturas comunitárias cujas 

respostas permitem uma intervenção integrada, para a necessária intervenção/referenciação e 

encaminhamento. Assim, neste diagnóstico reforçamos a ideia da necessidade de dinâmicas de ligação 

interinstitucional ativas e que permitam dar resposta a novas situações e a novos consumidores onde a 

possibilidade de um processo terapêutico mais estruturado possa dar melhores resultados.  

Havendo uma significativa presença e fixação de consumidores e de outros grupos alvo de intervenção em 

período noturno na baixa da cidade de Coimbra, sugere-se como boa prática o funcionamento da Equipa 

de Rua das 10 até às 22 horas diariamente incluindo fins de semana e feriados.  

A continuidade da resposta dada pelo Centro de Acolhimento Temporário, por ser a única para 

consumidores de substâncias psicoativas, revela-se uma necessidade como forma de complementar a 

intervenção da equipa de rua. 

 

 


