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INTRODUÇÃO 

 

O presente Diagnóstico do Território surge na sequência do Processo de 

Identificação e Seleção dos Territórios, no âmbito do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI). 

O documento aqui explanado resume o Diagnóstico das Freguesias Urbanas da 

cidade de Évora no que aos comportamentos aditivos e dependências diz respeito, 

tendo sido elaborado pelo Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central (CRI-

AC), da ARS Alentejo, contando para o efeito com a colaboração das entidades 

parceiras. 

É um documento suportado por dados recolhidos pela equipa técnica 

especializada nas diferentes áreas de intervenção do CRI, contando também com o 

apoio de um conjunto de entidades e atores sociais, que intervêm direta ou 

indiretamente nas problemáticas associadas aos comportamentos aditivos.  

O diagnóstico compreendeu uma consulta inicial que permitiu elaborar as 

primeiras reflexões relativamente às prioridades do documento, selecionar os atores 

chave, e dinamizar as diligências de auscultação e envolvimento dos mesmos.  

Tendo como base o levantamento de fontes de informação e a abordagem dos 

vários parceiros locais, procedeu-se à compilação e sistematização da informação, 

identificação de problemas e posterior hierarquização. 

A metodologia que esteve por base deste trabalho foi a RAR (rapid assessment 

and response), sugerida pelo SICAD no quadro do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI). 

É pretendido, a partir desta estratégia, compreender a dimensão e natureza 

dos problemas, identificar os recursos e oportunidades existentes no território, e 

propor, a partir da área de intervenção lacunar da prevenção e redução de riscos em 

contexto de diversão noturna, ações para o desenvolvimento de um Programa de 

Respostas Integradas assente nos princípios da territorialidade, integração e 

participação. 
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1. METODOLOGIA 

 

A equipa técnica responsável pelo presente documento foi constituída por 

profissionais do CRI-AC. 

A metodologia de recolha de informação baseou-se, num primeiro momento, 

numa abordagem junto dos parceiros institucionais e da sociedade civil, associados 

direta ou indiretamente ao território. As entidades selecionadas reuniram os critérios 

de, boa implantação e inserção no terreno, experiência na área das dependências, 

educação, saúde, segurança, juventude, intervenção social, disponibilidade de recursos 

humanos e documentos de suporte à construção do diagnóstico. Foram ainda tidos em 

conta os contributos dos profissionais afetos às áreas de missão da reinserção e 

tratamento. Posteriormente foi desenvolvida uma triagem e tratada a informação 

considerada pertinente para constar das grelhas de suporte ao diagnóstico. 

 

A recolha de informação pretendeu ainda avaliar os seguintes aspetos: 

⋅ Identificação das populações em fragilidade e algumas das suas 

características; 

⋅ Principais problemas associados ao consumo de SPA; 

⋅ Projetos a decorrerem no território no âmbito do combate às 

problemáticas identificadas; 

⋅ Aspetos e dinâmicas de articulação entre a comunidade e as populações 

identificadas (representações); 

⋅ Propostas / necessidades de intervenção relacionadas com as áreas de 

intervenção prioritárias do SICAD. 

 

No sentido da concretização deste pressuposto e, para além da observação direta e 

participante foram tidas em conta as informações produzidas pelas seguintes 

Instituições/Entidades: 

⋅ Associação Académica da Universidade de Évora; 

⋅ Associação para o Planeamento Familiar; 

⋅ Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental/Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G. 
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⋅ Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social, IP; 

⋅ Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Évora; 

⋅ Câmara Municipal de Évora; 

⋅ Direção Regional de Educação do Alentejo; 

⋅ Escola Profissional da Região Alentejo; 

⋅ Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

⋅ Juntas de Freguesia dos territórios identificados; 

⋅ Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa; 

⋅ Delegação do Alentejo da Associação de Planeamento Familiar; 

⋅ Cáritas Arquidiocesana de Évora | Núcleo de Atendimento às Vítimas   

⋅ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora; 

⋅ Violência Doméstica do Distrito de Évora  

⋅ Polícia de Segurança Pública;  

⋅ Fundação Eugénio de Almeida; 

⋅ HABEVORA - Empresa municipal de gestão do parque habitacional social 

do concelho; 

⋅ Universidade de Évora; 

⋅ ARSA | Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco | Núcleo 

Hospitalar CJR; 

⋅ Hospital do Espírito Santo de Évora | Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental. 

 

Foram ainda exploradas e consultadas as seguintes fontes e documentos: 

⋅ Carta Social do Concelho de Évora|2017 – atualizada Novembro 2020; 

⋅ Observatório Municipal da Educação de Évora | 2021; 

⋅ CENSOS |2011 e 2021 – dados provisórios; 

⋅ Corpo teórico dos Projetos de Intervenção associados aos territórios 

(2018); 

⋅ Observatório Regional dos Consumos - Estudo: “Conhecer Global Atuar 

Local” – Caracterização das escolas do Alentejo nos níveis – 7º e 9ºano 

(ano letivo 2017/2018 – 2021 / 2022); 

⋅ Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Évora |2019/2021; 
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⋅ Referencial estratégico para o Alentejo - Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central |2017; 

⋅ Sítios na Internet do INE, PORDATA, Saúde, Educação, Turismo, SEF, etc. 

| 2022; 

⋅ Relatório Anual 2020 | Descritivo de Respostas e Intervenções do Plano 

de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 

– Horizonte 2020; 

⋅ Carta Educativa |2017-2027; 

⋅ Plano Municipal da Juventude de Évora |2021-2025 e Diagnóstico 

Juvenis; 

⋅ Plano Local de Habitação e Estratégia Local de Habitação de Évora 

|2020-2026; 

⋅ Relatório Anual da CPCJ Évora |2021; 

⋅ Plano Local de Saúde ACES Alentejo Central |2017; 

⋅ Diagnóstico da candidatura (IN)Visibilidade ao Programa Alentejo 2020. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

2.1. CONDIÇÕES GEOGRAFICAS E AMBIENTAIS 

 

Évora é um município urbano, localizado no Alentejo Central, que integra um 

conjunto de 19 freguesias, das quais 8 são urbanas e 11 rurais. É um dos maiores 

concelhos e com mais população do Alentejo, ocupando uma área de 1309 km2, que 

corresponde a 18% da área total do Alentejo Central. 

Esta área é ocupada, segundo os Censos de 2021 (dados provisórios), por 53 

620 habitantes, sendo que 43 634 (81,3%) se encontram a residir na zona urbana e 9 

986 (18,6%) na zona rural, o que se traduz numa densidade populacional de 41 

hab/km2 Fazem parte do concelho de Évora duas realidades bastante distintas: o 

conjunto das freguesias integradas na cidade, ou seja urbanas (Santo Antão, São 

Mamede, Bacelo, Horta das Figueiras, Malagueira, Senhora da Saúde, Sé e São Pedro) 

e as freguesias rurais (Nossa Senhora da Boa Fé, Nossa Senhora da Graça do Divor, 
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Nossa Senhora de Machede, Nossa Senhora da Tourega, São Bento do Mato, São 

Mancos, São Miguel de Machede, São Vicente do Pigeiro, Torre de Coelheiros, São 

Sebastião da Giesteira, Canaviais e Nossa Senhora de Guadalupe). 

O território selecionado é constituído pelas seguintes uniões de freguesias 

urbanas: Malagueira e Horta das Figueiras, Bacelo e Senhora da Saúde, Santo Antão, 

São Mamede, Sé e São Pedro (Centro Histórico).  

 

A União das freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras foi constituída em 

2013, no âmbito de uma reforma administrativa. Esta Freguesia tem uma área de 

64,43 Km2 e cerca de 21 554 habitantes. É uma localidade urbana com algumas áreas 

rurais, e é constituída por zonas habitacionais, predominantemente composta por 

prédios (maioria), moradias, urbanizações, pisos térreos e inclui ainda o Parque 

Industrial e Tecnológico de Évora. Tem boas acessibilidades e boa cobertura da rede de 

transportes públicos. As condições habitacionais são de um modo geral aceitáveis, com 

exceção para os Bairros do Escurinho, Cruz da Picada, Sta. Maria, N. Sra. da Glória e 3 

Bicos.  

Estes são constituídos por habitações sociais, antigas e a carecer de obras de 

manutenção. Os espaços públicos de lazer ainda são escassos e a necessitar de ações 

de valorização, sendo caracterizados por zonas exíguas (becos, caves e largos) 

identificadas com consumos de substâncias ilícitas. Ex: Caves da zona Oeste da Cruz da 

Picada, zona envolvente à Escola Primária, ringue de futebol, largo da farmácia (Cruz 

da Picada), Rua do Rochedo, e 3 Árvores (Malagueira), ruas paralelas à rua principal do 

Bairro, zona junto à escola primária e junto à “Carruagem” (Horta das Figueiras). Esta 

união de freguesias, apesar da evolução nalguns indicadores, continua sinalizada como 

sendo de consumos de substâncias psicoativas e é associada a pequeno tráfico.  

O território que corresponde ao Centro Histórico é composto por 3 freguesias 

(Sé e São Pedro, São Mamede, Santo Antão), tem uma área de 0,5km2 e 4 306 

habitantes. É caracterizado por moradias e habitações com elevado interesse 

arquitetónico, pracetas, largos e ruas estreitas. Existem zonas sinalizadas como sendo 

de consumos problemáticos, caracterizadas por pracetas, largos e ruas estreitas, como 

é o caso do largo de Camões, Praça 1.º de Maio, zona da “mouraria” e ruas 

transversais à zona das Portas de Moura. Verificam-se situações de consumo e 
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pequeno tráfico de haxixe e cocaína, registando-se um aumento na altura das 

festividades académicas e festividades noturnas. A representação social associada ao 

centro histórico é marcada por alguma desertificação humana e população 

envelhecida. É um espaço sobretudo de serviços durante o dia e de animação noturna 

(bares e discotecas) e restauração à noite. A população total das 3 freguesias 

correspondentes ao centro histórico ronda os 4 738 habitantes.  

A disponibilidade de substâncias psicoativas é elemento de risco, 

frequentemente associada a locais de consumo e/ou de tráfico. De acordo com as 

informações apuradas junto da PSP (Núcleo de Investigação Criminal), corroboradas 

pela CDT de Évora, existem sinais consistentes que apontam para uma transformação 

ao nível dos padrões de consumos na cidade. Foram apreendidas mais quantidades de 

crack e identificado um ligeiro agravamento do tráfico de haxixe, relacionados com 

indivíduos da etnia cigana. Todas estas situações estão associadas às dinâmicas de 

animação nocturna que ocorrem sobretudo no centro histórico.  

Há relatos, sobretudo de moradores e comerciantes do aumento de situações 

de violência entre os jovens (até gangs que rivalizam entre si), atos de vandalismo, 

furtos e prática de outros crimes contra pessoas e património, traduzindo alguma 

insegurança na noite de Évora. 

Também no centro histórico e, designadamente junto aos parques e zonas de 

estacionamento são identificados arrumadores e pessoas em situação de sem abrigo 

associados aos consumo de SPA. Prática de mendicidade e tentativa de extorsão de 

dinheiro aos transeuntes. 

Destaque ainda para relatos, provindos das forças de segurança e profissionais 

das entidades que dinamizam ações associadas à temática da sexualidade, sobre a 

realização de festas que ocorrem em espaços privados (casas alugadas), ocupados por 

estudantes universitários, onde consumos e comportamentos sexuais acontecem. 

Considerando ainda estas fontes de informação, foi referenciado em 2021, uma 

diminuição de casos de prostituição, as que ocorrem, são maioritariamente de 

mulheres de nacionalidade brasileira que atuam em casas alugadas algumas situadas 

nas freguesias do centro histórico). Foram ainda sinalizados alguns bares da cidade 

como associados a estas práticas, mas que, por razões de confidencialidade e falta de 

informação consistente, não foram identificados.  
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Foi dada nota à existência de mais pedidos de intervenção na problemática do sexo 

virtual, exposição à internet e cyberbullying. Os principais comportamentos 

identificados são, a resistência na testagem às IST´s; utilização de aplicações de 

encontros como o TINDER ou o GRINDER (especifico para HSH) mais em pessoas LGBTI, 

por considerarem ser facilitador para conhecerem outras pessoas. 

A União de freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde tem uma área de 

46,50 km² e 17 774 habitantes.  É caracterizada por prédios, moradias e urbanizações. 

Destaque para a degradação habitacional nos bairros da Comenda, Caeira, Garcia de 

Resende e Santo António. Nas zonas limítrofes existem referências a habitações e 

estruturas tipicamente rurais. É uma freguesia muito dispersa do ponto de vista 

geográfico, com bairros periféricos que distam cerca de 7/8 km do Centro da cidade. 

Os Bairros Senhora da Saúde e Comenda estão sinalizados como zonas de consumo 

problemáticos, principalmente ao nível do haxixe e álcool, existindo referência a 

consumos associados à zona escolar (Escola André de Resende). Existem ainda outras 

zonas sinalizadas, tais como a zona envolvente ao Centro Social dos Álamos, junto à 

escola primária da Comenda e ao ringue de futebol do Bairro da Câmara, zona 

contígua ao Pingo Doce e troços da ecopista. 

Relevo para a zona contígua ao terminal Rodoviário, onde os adolescentes e 

jovens, que aguardam transporte para as freguesias rurais e/ou sedes de concelho, 

passam parte do seu tempo. No período pós aulas, não existem alternativas de 

ocupação de tempos livres que assegurem uma melhor gestão desse período. 

Consumos e pequenos atos de vandalismo ocorrem nesse local. 

No âmbito da Estratégia Local de Habitação de Évora 2020-2026 – graves 

carência habitacionais foi realizado um diagnóstico previsional das necessidades 

habitacionais e, verificaram-se 311 agregados familiares residem em condições 

indignas nomeadamente em precariedade, sobrelotação, insalubridade e insegurança 

e em situação de carência financeira.  

Relativamente à União de Freguesias Malagueira e Horta das Figueiras e União 

de Freguesias Bacelo e Sra. da Saúde (designados de bairros clandestinos uma vez que 

nasceram e cresceram de forma espontânea antes de 1974), estas foram identificadas 

como áreas de intervenção prioritária no concelho. Assim, nestas áreas urbanas 
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degradadas residem 187 agregados familiares em condições indignas, nomeadamente 

em insalubridade e sobrelotação habitacional e em situação de carência financeira.  

 

DIMENSÃO EDUCAÇÃO 

 

Relativamente aos dados obtidos através do Observatório AlenRiscos, no 

questionário aplicado nos anos letivos 2019/20 e 2021/2022 dinamizado pelo CRI em 

parceria com a Universidade de Évora e que monitoriza os comportamentos de saúde 

dos adolescentes relativamente aos consumos nocivos, aplicado anualmente aos 

alunos do 7º e 9º anos, das escolas do Alentejo e considerando a informação especifica 

das escolas do concelho, foi possível, num universo de 1024 alunos, aferir consumos 

de álcool e cannabis, que apesar de pouco expressivos do ponto de vista estatístico, 

rondam percentagens que merecem a nossa atenção, sobretudo pelo ciclo de vida dos 

adolescentes em causa. 

Na análise realizada, merecem nota, no período em consideração, um aumento 

do consumo de álcool entre os alunos do 9º ano, com destaque para uma feminização 

do consumo, presente, transversalmente, nos ciclos em causa. Esta tendência, sentida 

no todo nacional, assume uma expressão significativa neste estudo, constituindo um 

desafio para futuras intervenções. 

 No caso do género masculino, identificamos um agravamento dos riscos e nas 

formas de consumo. Policonsumo, situações de embriagues, desinformação 

relativamente aos riscos e acesso facilitado às substâncias.  

Na transição de ciclo para o 9º ano, é manifesto o aumento dos 

comportamentos de risco, ao nível da experimentação de álcool e cannabis. É nesta 

faixa etária onde são referenciadas as primeiras frequências aos espaços de diversão 

noturna da cidade. Esta dinâmica social foi fortemente impulsionada pelo período de 

desconfinamento, onde as situações de embriagues entre jovens em geral e menores 

em particular foram identificadas. 

Ressalva na análise geral destes dados, com enfoque no álcool, o carácter 

precoce da experimentação desta substância, a facilidade de acesso, a permissividade 

social e cultural e o fator indutor que estes elementos podem acarretar num eventual 

percurso de toxicodependência alcoólica. 
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Tendo como referência o estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e 

outros comportamentos aditivos e dependências (ECATD, 2019), podemos corroborar 

todas estas dimensões, onde o Alentejo central assume um lugar de destaque ao nível 

dos consumos de álcool, tabaco, cannabis, videojogos e jogos a dinheiro. 

Merece igualmente destaque o posicionamento do contexto familiar no que diz 

respeito à tolerância em relação ao consumo de álcool. Uma percentagem significativa 

dos agregados dos alunos envolvidos considera, sem riscos, o consumo de álcool no 

seio familiar. Consideramos este fator particularmente gravoso, considerando a 

dimensão estruturante da família enquanto espaço organizador da formação dos 

jovens. 

Outro aspeto a considerar, prende-se com o fator pandemia. Todas as 

dinâmicas de intervenção preventiva ou de promoção da saúde dirigidas ao contexto 

escolar foram suspensas e redirecionadas. Neste quadro, constituem fatores de risco, a 

ausência das equipas da Saúde Escolar, suspensão dos programas de Educação para a 

Saúde (PES), fragilização emocional/psíquica dos agentes educativos (particularmente 

docentes), interrupção das ações dos programas de intervenção comunitária 

disponíveis no território (Programas Escolhas, CLDS, Bairros Saudáveis, etc.), 

agravamento das fragilidades familiares que expostas aos constrangimentos da 

pandemia condicionaram a afirmação das suas competências. 

Nota final para a frágil situação do dispositivo de respostas na área da saúde 

mental, não só pela ausência de profissionais, como pela dificuldade na obtenção de 

dados que ao nível do território possam caracterizar esta dimensão. 

 

 
DIMENSÃO SAÚDE | DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

 

Segundo inquérito realizado no Dia da Defesa Nacional (SICAD, 2019), o 

Alentejo é a região do país com maior prevalência de consumos de bebidas alcoólicas e 

de comportamentos de risco associados ao álcool. Os dados do Estudo sobre o 

Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 

(ECATD, 2019) também destacam o Alentejo com a maior proporção de consumidores 

que ingeriram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses e 30 dias, comparativamente à 

média nacional, sendo pois a região do país onde os consumos de álcool bem como os 
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comportamentos de risco acrescidos são mais prevalentes e frequentes bem acima do 

total nacional. 

Relativamente aos dados apurados pelo CRI - AC, em 2021 no que diz respeito 

aos novos casos / pedidos de consulta foram admitidas 227 pessoas com CAD. Destas 

52% (119) residem no concelho de Évora. Estes pedidos tem a ver tanto com o 

consumo de OSP (29) como com problemas ligados ao álcool (29). Houve também um 

número significativo de pedidos à consulta de cessação tabágica (51) 

Registamos a existência de um total de 701 utentes ativos, dos quais 57% 

residem no concelho de Évora. Até ao final de Dezembro 2021 e, do total de utentes 

ativos, 39% têm consumos de outras SPA e 34% têm problemas ligados ao álcool, 

sendo estas as problemáticas mais significativas apresentadas em consulta. Ainda é de 

realçar que 17% dos utentes são seguidos na consulta de cessação tabágica. 

Em Maio 2022, na consulta do adolescente (“AdolesSendo”) 41 jovens tinham 

processo ativo. Destes 25 residem no concelho de Évora, têm entre sobretudo entre os 

16-17 (7) anos e mais de 18 de anos (16) com consumos dominantes de cannabis 

(substância principal), com policonsumos de tabaco e álcool. Relativamente a 

dependências sem substância, não existe uma relevância estatística que mereça 

preocupação. Contudo, temos registos frequentes e uma sensibilidade empírica de uso 

problemático e dependente do uso problemático de videojogos.   

Como indicadores preocupantes e agravados com a situação pandémica 

podemos apontar genericamente um aumento de recaídas nos consumidores de SPA, 

aumento significativo do abuso de álcool, sobretudo pelas mulheres; o aumento das 

perturbações do foro psiquiátrico (depressão, ansiedade), envelhecimento dos utentes 

associadas a doenças físicas, mentais e neurológicas, com deterioração 

cognitiva/mental, apresentando maiores dificuldades ao nível do suporte familiar e 

enquadramento social.   

Em relação aos dados disponibilizados pela Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência de Évora (CDT, 2022), foram indiciados no primeiro semestre de 

2022 um total de 39 indivíduos residentes no concelho de Évora, representando 

aproximadamente 38% do total de processos instaurados (103). Segundo esta 

entidade, cerca de 80% dos casos indiciados são jovens adultos consumidores de 

cannabis. Na sua distribuição por faixas etárias podemos identificar que 38% (15) dos 
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indiciados têm entre os 20 e os 24 anos, 23% (9) tem entre os 15 e os 19 anos, por fim 

23% (9) têm entre os 25 e 29 anos. 

Foi referenciada pela PSP, a presença de crack e LSD no mercado e um ligeiro 

aumento das situações de consumos e pequeno tráfico de haxixe. Ambas as situações 

associadas a indivíduos de etnia cigana. 

A grande problemática em termos de consumos no território em análise 

prende-se com os consumos abusivos de álcool e haxixe.  

 

DIMENSÃO SOCIAL 

Na região Alentejo, há semelhança do resto do país, também se verificou o aumento 

do número de desempregados registados, em cerca de 18,1%, no que respeita aos 

dados relativos ao mês de Janeiro de 2021 comparativamente com Janeiro de 2020. 

Tendo presente que a situação de desemprego é propícia a criar condições de 

vulnerabilidade, nomeadamente no que respeita às condições de habitação e acesso a 

bens essenciais, é preocupante verificar que neste período de pandemia por COVID-19 

aumentou o número de pessoas à procura de emprego, e mais ainda à procura de 

novo emprego. 

Os últimos dados estatísticos relativos ao emprego no concelho de Évora relativos a 

Maio de 2022 traduzem-se num total de 1232 desempregados inscritos, dos quais 689 

são do género feminino e 1077 procuram novo emprego. A faixa etária com maior 

número de desempregados é entre os 35 e os 54 anos (498). Os principais motivos de 

inscrição foram o fim do trabalho não permanente, (50), os despedimentos (54) e 

outros motivos não especificados (67). Importa ainda referir que o CTEF Évora, nesta 

mesma data tem 1554 pessoas integradas em Programas Ocupacionais para 

Desempregados, destes 576 do género masculino e 978 do género feminino. Embora 

estejam enquadradas, estas pessoas continuam em situação de desemprego. 

Em 2021 foram comunicadas à CPCJ de Évora 266 situações de perigo e destas foram 

objeto de instauração de 221 processos de promoção e proteção. Às 221 

comunicações efetuadas instaurados acrescem os PPP transitados do ano anterior 

(2019), ou seja 103, o que perfaz um total de 324 processos intervencionados durante 

2021. Relativamente ao género, foram comunicadas mais situações de crianças/jovens 
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do género masculino, 118 (53%) do que do género feminino, 103 (46%), embora a 

diferença não seja significativa. Em relação ao escalão etário, destacam-se as crianças 

entre os 10-14 anos, com 81 comunicações (37%), entre os 15-18 anos, com 64 

sinalizações (29%) e entre os 7-9 anos, com 26 sinalizações (12%). A violência 

doméstica (59) constitui-se, em 2021, como a problemática mais comunicada, seguida 

da negligência ao nível da supervisão e acompanhamento familiar (39) abandono e 

absentismo escolar (33). Os comportamentos graves e antissociais surgem também 

como motivo significativo (17) bem como hostilização e ameaça (15). 

Ainda em 2021 e, segundo dados obtidos junto do Núcleo Hospitalar de Apoio a 

Crianças e Jovens em Risco do Hospital do Espírito Santo e o Núcleo de Apoio a 

Crianças e jovens em Risco de Évora abriram 51 processos relativos a situações de 

crianças/jovens em risco. Destas 28 são do género feminino e 23 do género masculino. 

Das crianças/jovens sinalizadas: 10 têm entre 0-2 anos, 13 têm entre 6 e 10 anos, 14 

têm entre 11 e 14 anos e 14 têm mais de 15 anos. Quanto à problemática associada 

mais significativa surge a negligência (25) e o mau trato psicológico/emocional (11). 

Segundo dados disponibilizados pelo Núcleo de Atendimento a Vítimas do distrito de 

Évora, em 2021 foram atendidas um total de 179 vítimas de VD, sendo que 66% (119) 

residiam no concelho de Évora. Do total das vítimas atendidas, 94% (168) são do 

género feminino e 6% (11) são do género masculino e 48% (82) das vítimas atendidas 

têm filhos menores a cargo. A vítima feminina atendida encontra-se entre os 36 e os 

45 anos de idade, não coabita com a pessoa agressora, tem filhos (as) menores a 

cargo, é de nacionalidade portuguesa e reside no concelho de Évora. Os crimes são 

maioritariamente cometidos pelo cônjuge ou companheiro(a), sob a forma de 

violência psicológica e têm denúncia/queixa formalizada. Tendo em consideração a 

existência de uma forte correlação entre o abuso de álcool e a violência doméstica 

também esta é uma área a considerar prioritária na intervenção preventiva. 

No que diz respeito aos apoios prestados pelo CDist de Évora do ISS, IP ao pagamento 

de medicação e de mensalidades em instituições de tratamento, nomeadamente 

Comunidades Terapêuticas e, segundo Relatório Anual 2020 | Descritivo de Respostas 

e Intervenções do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências – Horizonte 2020, no distrito de Évora em 2021 houve 302 indivíduos 
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beneficiários destes apoios. A maioria tem idades compreendidas entre os 25 e os 34 

anos e entre os 55 e os 654 anos. 

Para o aumento do risco de vulnerabilidade e de pobreza e, segundo informação 

recolhida junto das entidades locais, podemos verificar também o aumento do número 

de pessoas que solicitam apoios nos diversos serviços, ao nível da alimentação/cantina 

social, balneário social, lavandaria, prestações socais (p.e. Rendimento Social de 

Inserção) e outros recursos/respostas sociais, o que nos leva a afirmar que no cenário 

de pandemia e pós-pandemia que vivemos, houve um aumento generalizado de 

pedidos de apoio nos vários serviços. 

 

3.  IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 
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- FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | RISCO DE 

POBREZA; 

- INÍCIO PRECOCE DE CONSUMOS DE ÁLCOOL; 

- PEQUENO TRÁFICO DE HAXIXE; 

- CONSUMOS ABUSIVOS DE ÁLCOOL; 

- BAIXA PERCEÇÃO DE RISCOS NOS CONSUMOS DE CANNABIS, 

ALCOOL E TABACO E DESCONHECIMENTO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS 

DOS CONSUMOS; 

- AUMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS SEM SUBSTÂNCIA, 

DESIGNADAMENTE VIDEOJOGOS 

- CONSUMOS ABUSIVOS DE ALCOOL E CANNABIS EM CONTEXTOS DE 

DIVERSÃO NOTURNA, INDUTORES DE COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE 

RISCO, SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA ENTRE PARES E PEQUENO TRÁFICO; 

- COMPORTAMENTOS DE RISCO EM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO, COM 

ENFOQUE NAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS, CASAS PARTICULARES 

E AMBIENTES ACADÉMICOS FESTIVOS; 

- CONSUMOS DE SPA’S EM CONTEXTO ESCOLAR E ENSINO 

PROFISSIONAL. 

- MAIOR PREVALÊNCIA DA PERTURBAÇÃO DEPRESSIVA E DA 

ANSIEDADE 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1. Consumo de substâncias psicoativas e adições sem substância 

 

Relativamente às problemáticas associadas ao consumo de substâncias 

psicoactivas, foram identificados os seguintes problemas:  
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- USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS, 

COM SINAIS DE DEPENDÊNCIA SEM SUBSTÂNCIA (VIDEOJOGOS);  

- INÍCIO PRECOCE DE CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

LÍCITAS, NOMEADAMENTE ÁLCOOL, COM DESCONHECIMENTO DOS 

LIMITES LEGAIS ASSOCIADOS; 

- AMBIENTE SOCIAL E CULTURAL PERMISSIVO E FACILITADOR NO 

ACESSO E CONSUMOS (DESTAQUE PARA O ÁLCOOL); 

- LOCAIS DE CONSUMO E PEQUENO TRÁFICO; 

- DESCONHECIMENTO E DESVALORIZAÇÃO DOS RISCOS DOS 

CONSUMOS DE SPA; 

- COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE RISCO ASSOCIADOS AO CONSUMO 

DE SPA’S. 

 

 

 

 

4. RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO  

 

ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

CENTRO DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS DO ALENTEJO 

CENTRAL 

Prevenção; Tratamento, Reinserção, Redução de Riscos 

e Minimização de Danos na área dos Comportamentos 

Aditivos e Dependências.  

- Pessoas com CAD | Crianças 

|Famílias | População em geral 

|Comunidade | Organizações 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 

Educação, Ação Social; Cultura; Desporto e Lazer; 

Ambiente; Associativismo Jovem; Associativismo 

Desportivo. 

População em Geral | 

Comunidade 

COMISSÃO DISSUASÃO DA 

TOXICODEPENDÊNCIA DE ÉVORA 

- Aplicação de medidas e sanções de carácter dissuasor 

no que toca aos consumos de substâncias psicoativas 

previstas na Lei. 

- Jovens e população em geral 

|Consumidores não dependentes 

de substâncias psicoativas. 

 

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE 

ÉVORA 

- Atendimento e Acompanhamento Social; Comunidade 

Terapêutica “António Lopez Aragon” e Apartamentos 

de Reinserção; Núcleo de Atendimento a Vítimas do 

distrito de Évora; Refeitório Social; Serviço de Apoio 

Domiciliário; Roupeiro social. 

- Jovens/adultos a partir dos 18 

anos | Famílias em situação de 

vulnerabilidade |Vítimas de 

violência doméstica |Pessoas 

dependentes de SPA  
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

DELEGAÇÃO DO ALENTEJO DA 

APF – ASSOCIAÇÃO DE 

PLANEAMENTO FAMILIAR 

- Intervenção para o desenvolvimento de atividades e 

projetos educativos associados à temática da 

sexualidade e planeamento familiar; Intervenção no 

âmbito do Trafico de Seres Humanos. 

- Jovens e população em geral | 

Comunidade | Vítimas de tráfico 

de seres humanos 

 

 

 

CENTRO DISTRITAL DE ÉVORA 

DO INSTITUTO DE SEGURANÇA 

SOCIAL, IP 

- Serviço de atendimento/acompanhamento social; 

Linha Nacional de Emergência Social (144); Prestações 

pecuniárias de carácter eventual; Prestações de direito 

no âmbito do regime contributivo para proteção de 

eventualidades na doença, desemprego, entre outras; 

Prestações de direito no âmbito do regime não 

contributivo (ex. Rendimento Social de Inserção); 

Programas de combate à pobreza e exclusão (CLDS4G, 

POAPMC, entre outros); Rede de equipamentos sociais; 

Equipa Multidisciplinar de Assessoria Técnica aos 

Tribunais (EMAT). 

- População em geral | Crianças e 

Jovens dos 0 aos 18 anos e suas 

famílias |Famílias em situação de 

vulnerabilidade | carência ou 

insuficiência económica | 

pobreza 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DE ÉVORA 

(CPCJ) 

 

- Promoção dos direitos, prevenção e proteção às 

crianças e jovens do concelho. 

 

- Crianças | jovens dos 0 aos 18 

anos em situação de risco/perigo 

e suas famílias/elementos 

significativos |Comunidade  

 

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO 

(HESE) 

- Área da Medicina; Área de Cirurgia; Área da Mulher e 

da Criança | Núcleo de apoio na Gravidez e 

Parentalidade em colaboração com o CRI, AC; Área da 

Psiquiatria e Saúde Mental. 

- População geral  

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E BEM-

ESTAR SOCIAL DA CRUZ DA 

PICADA (ADBES) 

Atividades de Tempos Livres; Creche; Centro de jovens; 

Centro Comunitário; Projeto “Construindo Futuros” 

(Projeto Bairros Saudáveis). 

- Crianças e jovens | Famílias em 

situação de vulnerabilidade | 

Comunidade cigana 

 

ASSOCIAÇÃO “CHÃO DOS 

MENINOS” 

- Centro de Acolhimento Temporário e apartamento de 

autonomização; 

- Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

Crianças de ambos os sexos dos 0 

aos 12 anos em situação de risco 

| Jovens do género feminino, 

entre os 12 e os 18 anos | 

Famílias com crianças e jovens 

em risco psicossocial 

CNE AGRUPAMENTO 890 e 

320 

- Educação não formal; atividades Lúdico-Pedagógicas; 

Promoção de competências pessoais e sociais. 
- Crianças e Jovens entre os 5 e 

os 22 anos. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

HABÉVORA, EMPRESA 

MUNICIPAL 

 

 

- Promoção da Habitação Social; Gestão social, 

patrimonial e financeira dos prédios da empresa; 

Gestão do Parque Habitacional camarário em 

articulação com o Plano Local de Habitação de Évora. 

- Pessoas | Famílias em situação 

de maior vulnerabilidade |  

 

CENTRO HUMANITÁRIO DE 

ÉVORA 

CRUZ VERMELHA 

- Serviços de apoio domiciliário; Atendimento e 

acompanhamento social; Cantina social; Balneário 

social; Projeto Escolhas | ComunicArte; Projeto (IN) 

Visibilidade | Apoio a pessoas em situação de sem 

abrigo; Equipa Protocolo RSI. 

Crianças e jovens |Famílias| 

Grupos vulneráveis |Comunidade 

em geral | Pessoas em situação 

de sem abrigo | Beneficiários RSI 

 

INSTITUTO DE EMPREGO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

- Medidas de apoio: contratação, ativar, emprego-
inserção, estágios, reabilitação profissional;  
 
-Formação e Centro Qualifica: ofertas de formação e 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. 

- Jovens e população em geral | 

Grupos Vulneráveis 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO SER MULHER 

- Estrutura Técnica Territorializada de Apoio à Vítima de 

Violência Doméstica (ETAV); Resposta de Apoio 

Psicológico para Crianças Vítimas de VD; Casa Abrigo. 

- Mulheres | Crianças | Jovens 

Vítimas de Violência Doméstica | 

Comunidade em Geral 

 

100% ADN – ASSOCIAÇÃO 

JUVENIL E AMBIENTAL 

 

 

- Cultura; Desporto; Desenvolvimento Rural; 

Valorização da Educação não formal; Associativismo 

juvenil; Voluntariado; Proteção da Biodiversidade; 

Projetos na área do Turismo, Saúde Mental e CAD. 

Crianças | Jovens| Comunidade 

 

ASSOCIAÇÃO GARE 

- Promoção de uma cultura de segurança rodoviária. 

Crianças | Jovens| Comunidade 

 

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE 

ALMEIDA – ÁREA SOCIAL E DE 

DESENVOLVIMENTO 

- Programa de Voluntariado; Programa de Qualificação 

do Terceiro Sector e Programa de Empreendedorismo e 

Inovação Social; Bússola Social; Apoio Social; 

Incubadora Social de Emprego; Centro de Inovação 

Social. 

- Crianças| Jovens |Famílias | 

Organizações |Comunidade 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE ÉVORA 

- Rede Incorpora; Hospital da Misericórdia (privado); 

Cantina Social; Serviços de Apoio Domiciliário; 

Atendimento/acompanhamento social; Projeto (IN) 

Visibilidade | Apoio a pessoas em situação de Sem 

Abrigo; Jardim de Infância e ERPI; Loja Social. 

- Crianças | Jovens | Grupos 

Vulneráveis | Pessoas em 

situação de Sem Abrigo | 

População em Geral. 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO 

DESPORTO E JUVENTUDE, IP 

- Atendimento na área por equipa multidisciplinar; 

Programa “Cuida-te +”; Dinamização de programas de 

apoio e parcerias com associações, clubes e autarquias; 

Centro de Recursos de Desporto Inclusivo; Apoio ao 

Associativismo Juvenil; Programas de apoio à 

dinamização de ATL’s e Campos de Férias; Unidade 

Móvel. 

Crianças | Jovens | Jovens 

Universitários | Associações 

Juvenis 

 

EQUIPA DE INTERVENÇÃO 

PRECOCE 

 

Desenvolve um conjunto de medidas na área social, da 

saúde e da educação. 

 

- Crianças até aos 6 anos e suas 

Famílias em situação de risco 

psicossocial e de saúde 

 

FORÇAS DE SEGURANÇA (PSP E 

GNR) 

- Manutenção da ordem pública; “Escola Segura”; 

Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas 

(NIAVE-GNR). 

- População em geral | 

Comunidade Educativa | 

Intervenientes em Contexto de 

Violência (VD) e Práticas de 

Outros Crimes 

 

ESCOLA PROFISSIONAL REGIÃO 

ALENTEJO 

- Oferta formativa de cariz socioprofissional / cursos de 

formação profissional em diversas áreas; práticas em 

contexto de trabalho real/estágios.  
- Jovens e população em geral. 

 

ASSOCIAÇÃO PÃO E PAZ 

- Atendimento e acompanhamento social; Refeitório 

social; Projeto (IN) Visibilidade | Apoio a pessoas em 

situação de Sem Abrigo. 

- População em situação de 

pobreza e exclusão social | 

Pessoas em situação de Sem 

Abrigo 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 

Nª SENHORA DE FÁTIMA 

- Centro de dia; Apoio Domiciliário e Cantina social. - População em geral |Pessoas 

em situação de vulnerabilidade 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE PAIS E AMIGOS DO 

CIDADÃO DEFICIENTE 

MENTAL  

(APPACDM DE ÉVORA) 

Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) –

Vidas Ativas 4G; Centro de Apoio à Vida Independente 

(CAVI); Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo 

(GIP); Centro de Atividades Ocupacionais; Lar 

Residencial; Residências Autónomas; Unidade de 

Qualificação e Emprego; Centro de Recursos para a 

Inclusão; Lavandaria.  

- Pessoas com 

Deficiência/Incapacidades e 

suas famílias | Famílias em 

situação de vulnerabilidade | 

Desempregados | Crianças e 

Jovens em Risco  

 

 

ÁLCOOLICOS ANÓNIMOS DE 

ÉVORA 

- Grupo de Autoajuda: é uma comunidade de homens 

e mulheres que partilham entre si a sua experiência, 

força e esperança para resolverem o seu problema 

comum e ajudarem outros a se recuperarem do 

alcoolismo.  

- Doentes alcoólicos. 

 

UCC – EQUIPA DE SAÚDE 

ESCOLAR/NÚCLEO DE APOIO A 

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

- Programa Nacional de Saúde Escolar nas seguintes 

áreas de intervenção: saúde individual e coletiva, 

inclusão escolar, ambiente escolar e estilos de vida; 

Parcerias na comunidade; Atendimento de saúde por 

equipas multidisciplinares. 

 

- Comunidade Educativa dos 

Jardins de Infância, das Escolas 

do Ensino Básico e Secundário | 

Instituições com intervenção na 

População Escolar | Comunidade 

em Geral | Crianças e Jovens em 

Risco e suas Famílias 

 

 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PERANTE OS RECURSOS EXISTENTES NO 

TERRITÓRIO  

 

De forma a garantir as respostas às problemáticas, especificidades dos grupos e 

contextos identificados, sugerem-se propostas de intervenção para as áreas lacunares 

da Prevenção e Redução de Riscos em Contextos de Diversão Noturna. Espera-se que 

estas respostas assumam uma dimensão comunitária que assegure o envolvimento e 

participação das diferentes instituições locais, prevendo a integração da intervenção 

nos diferentes fóruns do território. 

Considerando as respostas e recursos da comunidade, julgamos importante o 

reforço da política do trabalho em parceria, que promova uma cultura de diagnóstico, 
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intervenção integrada e avaliação. Só uma boa articulação com as entidades parceiras, 

capacitadas tecnicamente, bem como a existência de uma rede “comunicante” de 

referenciação, sinalização e encaminhamento, poderão acomodar e garantir os 

resultados esperados.  

A potencialização dos recursos daqui decorrente poderá perspetivar, a médio e 

longo prazo, a maximização de resultados e a consequente autonomização da 

comunidade. 

Neste quadro, o trabalho integrado deverá constituir uma prioridade, uma vez 

que só uma coordenação entre as várias instituições com uma intervenção sistémica 

local poderá promover sinergias que evitem as sobreposições e dispersão de recursos.  

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO: PREVENÇÃO 

 

1. PROBLEMÁTICAS: 

 Famílias em situação de vulnerabilidade/ Risco de Pobreza    
 

2. GRUPOS IDENTIFICADOS 

 

A. Cerca de 50 famílias em situação de vulnerabilidade | risco de pobreza, com 

incidência de desemprego de longa duração, com vínculos laborais precários ou 

beneficiárias de medidas de proteção social, nomeadamente a prestação do 

Rendimento Social de Inserção. Os comportamentos mais problemáticos 

identificados dizem respeito aos consumos excessivos de álcool ou outras 

substâncias, negligência parental, violência de género/interpessoal (sobretudo 

doméstica), e ambientes sócio familiares indutores de comportamentos 

desviantes das crianças e jovens; 

 

B. Cerca de 30 adolescentes e jovens adultos provenientes destes agregados, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, em situações de 

fragilidade psíquica e emocional, com consumos recreativos ou dependentes, 

associados a situações de pequeno tráfico. 
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3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Familiar. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

− CRI de Évora – Equipa de Prevenção, Tratamento e Reinserção; 

− Consulta “AdolesSendo”; 

− Sessões de sensibilização e informação; 

− Programa “Pais Atuais”. 

 

 
5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Intervenção junto de adolescentes consumidores de SPA, no sentido da 

redução de riscos associados aos consumos; 

 Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias 

em situação de maior risco; 

 Intervenção em meio escolar, através da implementação de programas de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

 Promoção da arte como instrumento de intervenção e integração social; 

 Sessões de informação/sensibilização em meio escolar em torno dos CAD; 

 Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD; 

 Intervenções nas famílias através de sessões de sensibilização sobre as áreas 

relacionadas com o desenvolvimento na adolescência, comportamentos de 

risco e práticas parentais; 

 Acompanhamento psicossocial e prestação de apoio socio comunitário no 

sentido da minimização das suas vulnerabilidades socio económicas;  

 Reforço da divulgação dos procedimentos de sinalização e referenciação para a 

consulta do adolescente (“AdolesSendo”); 

 Dinamização de articulações com a Universidade de Évora para a criação de 

projetos de investigação, no âmbito das práticas de consumo em contexto 
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familiar, novas substâncias psicoativas e dependências sem substância, visando 

a produção de conhecimento e ferramentas de intervenção preventiva; 

 Desenvolvimento de atividades ocupacionais, promotoras de saúde 

(educativas-culturais e lúdico-pedagógicas) que envolvam e protagonizem os 

adolescentes e jovens, assegurem a apropriação dos espaços públicos da 

cidade e desenvolvam um sentido de comunidade; 

 Criação de um programa de capacitação dos técnicos das entidades envolvidas 

na sinalização e encaminhamento para os serviços da especialidade das várias 

situações problemáticas e de risco que envolvem os públicos assinalados; 

 Criação de grupos de intervenção psicoterapêutica para os jovens e suas 

famílias em situação de maior risco, com a assessoria dos serviços de Saúde 

Mental;  

 Criação de ferramentas tecnológicas e de espaços virtuais (aplicações móveis 

para acesso à informação, blog’s, redes sociais, etc.) para construção de 

dinâmicas promotoras de competências socio emocionais entre os jovens; 

 Desenvolvimento de programas ocupacionais, promotores de competências 

pessoais e sociais, através do envolvimento dos adolescentes em atividades de 

promoção da saúde, culturais, artísticas, desportivas e outras, em articulação 

com as respostas da comunidade (associações locais, juntas de freguesia, 

autarquia, etc.); 

 Dinamizar medidas preventivas, organizadoras e promotoras de 

desenvolvimento de competências parentais, que abordem temáticas 

relacionadas com o desenvolvimento da criança e práticas parentais; 

 Dar enfoque aos CAD sem substância em crianças, jovens e adultos, 

nomeadamente na dependência de ecrãs, promovendo a existência/criação de 

respostas específicas de prevenção/sensibilização e intervenção direta sobre 

esta problemática; 

 Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do reforço da 

sinalização e encaminhamento de situações de consumo de SPA’s. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 Reforço das competências pessoais, socio-emocionais das crianças e 
adolescentes; 

 Promover a saúde mental das crianças e jovens bem como das suas famílias; 

 Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes 
consumidores;  

 Retardar os primeiros consumos e/ou reduzir a sua frequência; 

 Aquisição e treino das capacidades e competências parentais; 

 Promover a literacia em saúde. 

 

 

PROBLEMÁTICAS: 

 Consumos de substâncias psicoativas em contexto escolar e profissional; 

 Novos comportamentos aditivos sem substância. 

 

1. GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS  

 

A. Cerca de 250 adolescentes entre os 12 e os 15 anos, em situação de percurso 

escolar irregular, disfuncionalidade familiar e precariedade socioeconómica, e 

que apresentam comportamentos aditivos, com e sem substância, consumos 

recreativos e pequeno tráfico; 

 

B. Cerca de 200 jovens entre os 13 e os 17 anos, que frequentam cursos 

vocacionais (CEF – Cursos de Educação e Formação) e jovens entre os 15 e os 

22 anos, que frequentam cursos de Aprendizagem do IEFP; 

 

C. Cerca de 250 jovens adultos e adultos, entre os 21 e os 44 anos, que 

frequentam cursos EFA’s (Curso de Educação e Formação para Adultos). 

 

2. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Escolar. 

− Contextos de formação profissional. 
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3. RESPOSTAS DO CRI-AC 

− Apoio, acompanhamento e supervisão de projetos de intervenção 

em meio formação profissional; 

− Consulta “AdolesSendo”; 

− Programa “Eu e os Outros”; 

− Dinamização de sessões de sensibilização e informação; 

− Dinamização de ações de prevenção em contexto outdoor; 

− Capacitação (acreditada e não acreditada) de profissionais, docentes 

e não docentes; 

− Realização de programas de promoção da saúde mental e prevenção 

do burn out para docentes e técnicos; 

− Dinamização do Observatório Regional dos Consumos – AlenRiscos. 

 

 

4. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Realização de ações de prevenção selectiva, indicada e de redução de risco 

entre adolescentes consumidores de SPA;  

 Intervenção junto das famílias e encarregados de educação através de sessões 

de informação e sensibilização sobre as diferentes temáticas relacionadas com 

a adolescência, comportamentos de risco, práticas parentais, e apoio 

psicossocial às famílias mais problemáticas; 

 Criação de um Guião de Procedimentos Orientador para práticas de prevenção 

ambiental e universal para lidar com CAD em contexto escolar/institucional; 

 Sessões de informação/sensibilização em meio escolar em torno dos CAD com e 

sem substância; 

 Realização de programas de prevenção dos comportamentos de risco de nível 

seletivo e indicado, dirigido a turmas alvo de medidas alternativas de 

educação/formação, ou sinalizadas com comportamentos de risco ou em 

fragilidade psicossocial; 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
 

Julho de 2022 
 

 Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD com e sem substância; 

 Reforço da divulgação dos procedimentos de sinalização e referenciação para a 

consulta do adolescente (“AdolesSendo”); 

 Dinamização de programas de promoção de competências socio emocionais 

assentes numa lógica de educação pelos pares; 

 Dar enfoque aos CAD sem substância em crianças, jovens e adultos, 

nomeadamente na dependência de ecrãs, promovendo a existência/criação de 

respostas específicas de prevenção/sensibilização e intervenção direta sobre 

esta problemática; 

 Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do reforço da 

sinalização e encaminhamento de situações de consumo de SPA’s; 

 Criação de um programa de capacitação dos técnicos das entidades envolvidas 

na sinalização e encaminhamento para os serviços da especialidade das várias 

situações problemáticas e de risco que envolvem os públicos assinalados; 

 Realização de dinâmicas de educação não formal de âmbito comunitário 

(música, atividades de ar livre, street art, teatro, dança etc.) promotoras de 

participação juvenil e em articulação com as respostas da comunidade, 

respondendo a períodos a descoberto pelas respostas formais: Ex: Fins-de-

semana, horários pós letivos. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes 

consumidores; 

 Promoção de uma cultura de educação para a saúde; 

 Aumento do nível de competências pessoais e sociais dos adolescentes 

e jovens. 

 

 

 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
 

Julho de 2022 
 

EIXO DE INTERVENÇÃO: REDUÇÃO DE RISCOS 

 

1. PROBLEMÁTICAS: 

 Consumos abusivos de álcool, e cannabis em contextos de diversão noturna 

indutores de comportamentos sexuais de risco, situações de violência entre 

pares e pequeno tráfico; 

 

 Comportamentos de risco em contexto universitário, com enfoque nas 

residências universitárias, casas particulares e ambientes festivos académicos. 

 
2. GRUPOS IDENTIFICADOS: 

 

A. Cerca de 500 indivíduos entre os 15 e os 45 anos, associados a 

comportamentos de risco, consumos recreativos e dependentes, pequeno 

tráfico e marginalidade, frequentadores dos espaços de diversão noturna; 

 

B. Cerca de 3000 jovens universitários, entre os 18 e os 30 anos frequentadores 

da noite eborense, caracterizados pela adoção de comportamentos sexuais de 

risco, associados a consumos de álcool e cannabis, com consumos de outras 

SPA’s ilícitas e CAD. 

 
 

 

3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Académico; 

− Diversão Noturna. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

− Apoio, acompanhamento e supervisão; 

− Grupo de mediadores para intervenção em contexto de diversão 

noturna; 

− Projeto “Risca o Risco”; 

− Projeto GIRAS – Grupo de Intervenção Regional no Álcool e Saúde; 
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− Articulação com Associação Comercial de Évora; 

− Articulação protocolada com a Associação Académica da 

Universidade de Évora; 

− Projeto Universidade Saudável; 

− Dinamização de ações de capacitação para alunos e técnicos. 

 

  

 

5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Capacitação de jovens mediadores numa perspetiva de educação pelos pares, 

para intervenção em espaços de diversão nocturna, visando a sensibilização 

dos frequentadores e gerentes dos espaços de diversão para a importância do 

seu papel na promoção da saúde e redução de riscos no que aos consumos de 

SPA’s diz respeito;  

 Dinamizar um programa de formação dos profissionais dos serviços sociais e de 

saúde da universidade no sentido da sua capacitação para intervirem neste 

domínio; 

 Agilizar a referenciação e acompanhamento de jovens com CAD e outros 

comportamentos de risco, sinalizados pelos Serviços Sociais da Universidade 

em estreita articulação com as Consulta de Prevenção Indicada e serviços da 

especialidade; 

 Estabelecer, em articulação com a associação académica, um programa de 

formação e ações de sensibilização para as questões dos CAD, dirigido aos 

dirigentes associativos académicos, jovens do projeto de Mentorado dos 

serviços sociais e responsáveis de Núcleos de Estudantes, visando o seu 

envolvimento na promoção de ações na área da prevenção/redução de riscos 

junto dos seus pares; 

 Dinamizar sessões de reflexão e discussão sobre CAD e comportamentos de 

risco nas residências universitárias da responsabilidade dos Serviços Sociais da 

Universidade de Évora; 
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 Criar uma equipa de trabalho educativo de rua que assegure respostas com 

abordagens de cariz informativo, com itinerários junto de pubs e bares, 

disponibilização de preservativos masculinos/ femininos e lubrificantes; 

folhetos informativos sobre consumo de SPA e sexualidade, prevenção 

rodoviária, atuação em situação de crise, sinalização e encaminhamento para 

serviços de especialidade no caso de situações de risco; 

 Dinamização de fóruns de reflexão e discussão sobre os riscos de consumos de 

SPA’s em contextos de diversão noturna; 

 Dinamização de sessões de sensibilização e capacitação de trabalhadores de 

bares/discotecas sobre temas de saúde e segurança, redução de riscos e 

intervenção em situações de crise; 

 Criação de um espaço virtual com informações e ferramentas que possam 

auxiliar as tomadas de decisão em termos de consumos esclarecidos e 

responsáveis; 

 Realização de intervenções no âmbito da redução de riscos na Receção ao 

Caloiro e Queima das Fitas com base em programas de educação pelos pares; 

 Dinamizar um estudo de caracterização das vulnerabilidades dos 

frequentadores e dos contextos de diversão noturna da cidade de Évora no que 

aos consumos de spa’s e comportamentos de risco dizem respeito; 

 Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do reforço da 

sinalização e encaminhamento de situações de consumo de SPA’s, na 

perspectiva do cumprimento da lei da dissuasão e da lei do álcool (art.7º da Lei 

do Álcool); 

 Lançamento de uma dinâmica de criação de novos recursos informativos de 

intervenção em redução de riscos, dirigidos aos contextos de diversão noturna, 

envolvendo para o efeito grupos de artistas locais, cursos de multimédia e artes 

da Universidade e escola profissional (EPRAL) entre outros. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes e jovens 

consumidores; 
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 Diminuir comportamentos sexuais de risco e desacatos em contextos e 

ambientes festivos; 

 Diminuir o sentimento de insegurança dentro da cidade; 

 Promover uma cultura de responsabilidade social, cidadania ativa e 

cumprimento da lei entre os gerentes dos estabelecimentos de diversão 

noturna da cidade; 

 Aumento da literacia em torno dos conhecimentos sobre os riscos de consumos 

de spa’s e adoção de outros comportamentos de risco; 

 Diminuir os riscos para a saúde pública; 

 Criação de uma dinâmica de estudo e monitorização das realidades sociais que 

envolvem os ambientes festivos da cidade. 

 

 

1. PROBLEMÁTICAS: 

 Consumos precoces e abusivos de álcool; 

 Pequeno tráfico de haxixe; 

 Baixa perceção de riscos nos consumos de cannabis, álcool e tabaco e 

desconhecimento sobre as consequências dos consumos. 

 

2. GRUPOS IDENTIFICADOS: 

 

A. Cerca de 50 jovens/adultos entre os 20 e os 40 anos, que apresentam 

consumos problemáticos e dependentes de álcool e cannabis, em situação de 

fragilidade psíquica e emocional, e que se encontram em situação de exclusão 

social, precariedade socioeconómica. 

 

3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Comunitário. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

− CRI de Alentejo Central – Equipa de Prevenção e Intervenção na 

Comunidade e Equipa de Tratamento e Reinserção 
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5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Realização de dinâmicas de educação não formal de âmbito comunitário 

(música, atividades de ar livre, street art, teatro, dança etc.) promotoras de 

participação juvenil;  

 Formação e dinamização de uma Bolsa de Mediadores Sociais e Comunitários 

que assegurem a participação, capacitação de outros, bem como a dinamização 

de práticas de cidadania, participação comunitária ativa, fóruns juvenis, etc.; 

 Criação de um modelo de laboratório comunitário de reflexão-ação, 

denominado; #Mais@Comunidade que acomode todas as entidades do 

território que assegurem respostas de apoio psicossocial bem como 

cidadãos/famílias que se encontram em situação de maior fragilidade dando 

voz as suas necessidades e ao exercício pleno da sua cidadania; 

 Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD; 

 Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do reforço da 

sinalização e encaminhamento de situações de consumo de SPA’s; 

 Criação de uma Estratégia concelhia de prevenção dos CAD e promoção da 

saúde, que assente no diagnóstico do Observatório Regional dos Consumos, e 

que defina estratégias de promoção da saúde, para as escolas do concelho. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Aumento do nível de competências pessoais e sociais; 

 Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos consumidores; 

 Melhoria de circuito de sinalização e encaminhamento, nomeadamente para as 

respostas da especialidade; 

 Redução das situações associadas ao consumo de drogas (lícitas e ilícitas);  

 Aumento da literacia em torno dos conhecimentos sobre os riscos de consumos 

de spa’s e adoção de outros comportamentos de risco; 
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 Diminuição dos riscos e danos associados ao consumo de substâncias;  

 Melhoria da articulação entre as entidades parceiras cm intervenção no setor; 

 Melhoria da rede de sinalização e referenciação de adolescentes e jovens em 

risco. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente diagnóstico sistematiza e organiza os contornos da problemática 

dos comportamentos de risco e dependências, identificando os recursos existentes, 

potencialidades e recursos a afetar nas freguesias urbanas do concelho de Évora. 

Assim, considerando o trabalho desenvolvido, e a análise global dos dados recolhidos, 

resultaram recomendações para a área da prevenção e redução de riscos associados 

aos contextos de diversão noturna.  

Neste quadro, tendo em conta as problemáticas identificadas e as propostas de 

ação elencadas, é fundamental reafirmar, como pilar desta ação, a necessidade da 

articulação e coordenação da intervenção. É determinante assegurar a máxima 

participação e envolvimento de todos os parceiros da comunidade 

O Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central, decorrente das suas 

responsabilidades, têm vindo a dinamizar ao longo dos últimos anos, um esforço 

assente numa estratégia de proximidade, com a intervenção comunitária como 

prioridade. Neste âmbito, do ponto de vista da prevenção ambiental, capacitação da 

comunidade e priorização do tema dos CAD nas agendas das instituições, foram 

criadas condições muito favoráveis para o desenvolvimento desta estratégia de 

respostas integradas. 

Considerando toda a estrutura do documento, os grupos-alvo, contextos e 

problemáticas identificadas, reiteramos a necessidade da existência de uma 

articulação assertiva entre os vários parceiros, facilitadora do alcance dos resultados 

expectados. Afirmamos ainda a mais-valia da elaboração de um diagnóstico 

participado e a disponibilidade e sensibilidade revelada pelas entidades e informantes-

chave envolvidos no processo.  
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É ainda fundamental que seja preconizado um protocolo de avaliação ágil e 

eficaz que assegure a monitorização da intervenção e possibilite a introdução das 

correções consideradas pertinentes. 

 Nota final para os desafios sentidos no processo de construção deste 

documento pelo facto de não existirem fontes estruturadas e consistentes de 

informação relacionadas com os CAD ou áreas congéneres. Esta situação implicou um 

esforço adicional no que toca ao envolvimento de agentes chave locais, com atuação 

ou proximidade dos contextos e grupos alvo identificados.  

 

 

GLOSSÁRIO  

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde  

ARSA – Administração Regional de Saúde do Alentejo 

ADBES – Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Cruz da Picada 

ATL – Atividades de Tempos Livres 

CLDS - Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência  

CAD – Comportamentos aditivos e Dependências 

CNE – Corpo Nacional de Escutas 

CLASE – Concelho Local de Ação Social de Évora  

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

CRI AC – Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central 

CEF – Cursos de Educação e Formação 

DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

EFA - Curso de Educação e Formação para Adultos 
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ECATD - Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos 

aditivos e dependências  

GIRA – Grupo de Intervenção no Álcool  

GNR – Guarda Nacional Republicana  

HESE – Hospital Espírito Santo de Évora 

IEFP – Instituto de Emprego de Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística  

ISSS – Instituto de Solidariedade e Segurança social  

NUTs - Unidades Territoriais para Fins Estatísticos  

PES – Programas de Educação para Saúde 

PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas  

PSP – Polícia de Segurança Pública 

RAR - Rapid Assessment and Response; 

RSI - Rendimento Social de Inserção 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar  

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SPA – Substâncias Psicoativas  

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade  

VIH – Vírus de Imunodeficiência Adquirida  
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	INTRODUÇÃO
	O documento aqui explanado resume o Diagnóstico das Freguesias Urbanas da cidade de Évora no que aos comportamentos aditivos e dependências diz respeito, tendo sido elaborado pelo Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central (CRI-AC), da ARS Ale...
	Tendo como base o levantamento de fontes de informação e a abordagem dos vários parceiros locais, procedeu-se à compilação e sistematização da informação, identificação de problemas e posterior hierarquização.
	A metodologia que esteve por base deste trabalho foi a RAR (rapid assessment and response), sugerida pelo SICAD no quadro do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI).
	É pretendido, a partir desta estratégia, compreender a dimensão e natureza dos problemas, identificar os recursos e oportunidades existentes no território, e propor, a partir da área de intervenção lacunar da prevenção e redução de riscos em contexto ...
	1. METODOLOGIA
	A metodologia de recolha de informação baseou-se, num primeiro momento, numa abordagem junto dos parceiros institucionais e da sociedade civil, associados direta ou indiretamente ao território. As entidades selecionadas reuniram os critérios de, boa i...
	No sentido da concretização deste pressuposto e, para além da observação direta e participante foram tidas em conta as informações produzidas pelas seguintes Instituições/Entidades:
	 Associação Académica da Universidade de Évora;
	 Associação para o Planeamento Familiar;
	 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental/Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G.
	 Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social, IP;
	 Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Évora;
	 Câmara Municipal de Évora;
	 Direção Regional de Educação do Alentejo;
	 Escola Profissional da Região Alentejo;
	 Instituto de Emprego e Formação Profissional;
	 Juntas de Freguesia dos territórios identificados;
	 Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa;
	 Delegação do Alentejo da Associação de Planeamento Familiar;
	 Cáritas Arquidiocesana de Évora | Núcleo de Atendimento às Vítimas
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