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INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Respostas Integradas (PRI). 

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

informação sobre recursos e necessidades, desta feita na área da Redução de Riscos e da Minimização de 

Danos, tendo em vista promover ações/projetos articulados entre os diferentes parceiros do território, que 

intervêm no domínio dos CAD e/ou problemáticas associadas. 

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

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

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

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

associados à problemática dos CAD, com enfoque na área de RRMD e do Tratamento.  

Considerámos ainda fundamental assegurar a consulta final junto das entidades parceiras com intervenção 

em CAD na área de RRMD no território de Lisboa, e com as Unidades de Intervenção Local da DICAD da 

cidade de Lisboa. 
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METODOLOGIA 

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

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

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

julgado pertinente, a comparação com o relatório dos trabalhos de diagnóstico realizados em 2019. 

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

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

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

despacho normativo nº 51 /2008 de 1 de outubro. A atualização do diagnóstico foi efetivada sobretudo 

entre junho e setembro de 2022. 

Teve como referência: 

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

novamente analisado; 

• O trabalho de avaliação de necessidades e recursos realizado no âmbito da Rede Social da Cidade de 

Lisboa, com os diferentes parceiros integrados na mesma; 

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

acompanhados pelos CRI e Equipa de Coordenação da DICAD; 

• As intervenções realizadas pelas Equipas Técnicas Especializadas da Unidade de Desabituação – Centro 

das Taipas e do CRI de Lisboa Oriental; 

• As intervenções integradas no âmbito de várias áreas de intervenção em CAD (Tratamento, Reinserção, 

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

 A informação recolhida foi completada pela análise documental relatórios de atividades de diferentes 

instituições parcerias disponíveis nos seus sites ou fornecidos pelas próprias; utilização dos dados 

elaborados pelo Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM). No final, foi realizada a consulta final junto 

das entidades parceiras com intervenção em CAD na área de RRMD no território de Lisboa. 

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

conclusões a que os mesmos permitiram chegar.  
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1 REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS (RRMD) 

 O uso de drogas, de forma problemática ou não, caracteriza as sociedades desde que nos conhecemos 

como tal, constituindo por isso uma realidade incontornável que exige uma procura constante de mais e 

melhores estratégias de intervenção. 

Em 2021 a Global Comission on Drugs, reforça no relatório “time to end prohibition” a sua orientação para a 

regulamentação governamental de todas as drogas. A descriminalização do uso de droga aconteceu em 

Portugal em 2001 enquadrada pela Lei n.º 30/2000 de 29 de novembro que define o regime jurídico 

aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a proteção sanitária e social 

das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica, o que representou um avanço inovador 

à altura.  

A Lei n.º 33/2018, de 18 de julho, estabeleceu o quadro legal para a utilização de medicamentos, 

preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins medicinais. O debate sobre a 

regulamentação mantém-se em curso, e deseja-se cada vez mais informado e participado. 

A Estratégia Nacional de Luta contra a Droga (ENLCD), 1999, protagonizou um quadro de mudança em 

resposta ás necessidades decorrentes do uso de drogas, à altura, maioritariamente heroína. Claramente 

ancorada nos valores fundamentais do Humanismo e Pragmatismo, tem vindo a desenvolver-se em Planos 

Nacionais, também relativos ao álcool, cujo escrutínio e avaliação permanente é essencial para garantir a 

melhor resposta às exigências de cada momento. 

A eficácia da Estratégia e dos vários Planos Nacionais que lhe vêm sucedendo, dependem, portanto, em 

grande medida, da proximidade e conhecimento sistemático da realidade dos utilizadores de droga e álcool.  

Dadas as inúmeras e voláteis alterações da realidade psicossocial dos utilizadores de drogas e álcool, dos 

seus padrões de uso e substâncias utilizadas, é imperativo haver um permanente e completo diálogo com as 

várias realidades do terreno de forma a consolidar pensamento, procurar evidências e ajustar intervenções. 

A Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD)  abrange um leque alargado de serviços Sociais e de 

Saúde, que respondem a utilizadores de substâncias licitas e ilícitas e incluem, entre outros, programa de 

substituição de baixo limiar (PSBLE), Programa de Troca de Seringas (PTS), Equipas de Rua, Salas de Consumo 

Vigiado, respostas de acolhimento e empregabilidade que não exigem abstinência, estratégias de prevenção 

e reversão de overdoses, suporte psicossocial e disseminação da informação de uso mais seguro. A RRMD 
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consiste assim num conjunto de ferramentas único, que pressupõe a existência de população de pessoas 

que usam álcool e/ou drogas (PUD).  

Dentro desta população, existe um grupo de pessoas com CAD, em contexto de elevada vulnerabilidade 

social, que necessita de cuidados sociais e de saúde com vista a uma efetiva melhoria da sua qualidade de 

vida.  

E existe um outro grupo, constituído por pessoas com padrões de uso recreativo de drogas, com eventuais 

episódios de maior risco. Trata-se de uma população apenas tocada em contextos recreativos e com uma 

boa adesão a respostas de outreach nesses mesmos contextos. 

Consideramos que a intervenção em redução de danos, para além do garante dos direitos humanos, 

constitui um conjunto de estratégias que promovem a literacia em saúde, na medida em que melhoram o 

conhecimento sobre os riscos e procuram capacitar a pessoa para decisões menos danosas, acreditando que 

a saúde é também sobre liberdade de escolha. 

A procura de uma resposta centrada na pessoa, inclusiva, que permita a efetiva acessibilidade à Saúde dos 

utilizadores de droga e álcool, com justiça social, tem tornado inequívoca a necessidade das várias 

abordagens de Redução de Risco e Minimização de Danos e reforçado a importância da literacia em Saúde. 

O perfil da Redução de Riscos é ancorado em abordagens pragmáticas e humanistas que, intervindo em 

proximidade, não exigem a abstinência do consumo. A intervenção de outreach, procura a pessoa no seu 

lugar de pertença, potenciando o estabelecimento de um vínculo, de uma relação de confiança. A RRMD 

preconiza como objetivo primordial a adoção de formas de consumo menos nocivas para o próprio e para a 

comunidade. 

Considera-se assim, e de acordo com a HRI – Harm Reduction International (www.hri.global )  que os 

princípios da RRMD, são: 

1. Respeitar os direitos das pessoas que usam drogas; 

2. O compromisso com a evidência; 

3. O compromisso com a justiça social e a colaboração com as redes de pessoas que usam drogas; 

4. Evitar o estigma. 

E que os seus principais objetivos de intervenção são: 

1. Manter as pessoas vivas, e encoraja-las a realizar mudanças positivas nas suas vidas; 

2. Reduzir os danos das políticas e da legislação sobre as drogas; 
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3. Oferecer abordagens alternativas que visem prevenir ou criar alternativas paragens paragem do 

consumo.  

Durante a pandemia SARS-COV2 as estruturas com respostas de RRMD, evidenciaram o seu lugar de 

primeira linha na resposta de Saúde aos utilizadores de droga e álcool, servindo de base à criação de novas 

respostas face ás necessidades emergentes. Com o suporte da Câmara Municipal de lisboa foram 

encontradas respostas cuja necessidade há muito era sentida pelos parceiros no terreno. Como exemplo, o 

breve momento de ilegalidade do uso de álcool na via publica, imposto pelas restrições pandémicas, criou a 

oportunidade de respostas que a evidência parece agora sustentar. O impacto imediato da COVID-19, criou 

desafios ás respostas de RRMD e o desenvolvimento que foi acontecendo na cidade de Lisboa, constitui-se 

agora como evidência da necessidade de assegurar a sua continuidade. Mesmo porque, é hoje evidente o 

agravamento da situação social, e da crise habitacional com maior impacto nos grupos mais vulneráveis. Às 

consequências da crise pandémica somam-se agora, a situação de guerra na Europa e as suas ramificações 

socio económicas e geopolíticas, traduzidas nestes grupos, num impacto real e direto com a marcada subida 

da inflação. Assim, num olhar global sobre a Saúde e os Serviços Sociais, importa manter respostas inclusivas 

e economicamente mais sustentáveis. 

Interessa reforçar que os utilizadores de drogas fazem parte da população geral e que, tal como esta, 

envelhecem com comorbilidades várias e mais cedo em faixa etária. Tal como pode ler-se no relatório de 

2017 da EMCDDA “Responding to the needs of ageing users”, “by the age of 40, people who are dependente 

on drugs generally have a long history of a problematic substance use and this is likely to accelarate 

conditions associated with ageing. There are higher incidences of both physical and mental problems among 

older drug users than among either peers of the same age in the general population or younger drug users.” 

 A vulnerabilidades prévias, juntam-se novas, exponenciando fragilidades. É urgente repensar as várias 

respostas Sociais e de Saúde, à luz desta realidade e tendo em conta a atual situação de base, como escreve 

Manuel Lopes na Introdução de “Os Cuidados de Saúde face aos Desafios do Nosso Tempo: contributos para 

a mudança “não é o envelhecimento que está em causa. ….. A questão é multidimensional, porque congrega 

as variáveis que têm a ver com o envelhecimento, com as sociofamiliares e socioeconómicas, as relativas ao 

ordenamento do território e as epidemiológicas. Transversal a todas elas surge a saúde. Como se 

compreenderá, esta não depende apenas da presença ou ausência de uma doença, mas da complexa 

conjugação de variáveis que vão do grau de literacia, as condições habitacionais e do nível socioeconómico, 

as condições sociofamiliares. Nada disto é novo pois, a Organização Mundial de Saúde (OMS) quando 
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concetualizou os determinantes sociais de saúde (World Health Organization, 2010), demonstrou-nos 

exatamente o que acabamos de afirmar.” 

No âmbito da atualização diagnóstica das necessidades e respostas na área da Redução de Danos 

apresentaremos a informação dos diferentes projetos em curso na cidade de Lisboa, principal data collectors 

para melhor conhecermos grupos vulneráveis, as suas necessidades e expectativas, o que também nos 

permite aferir dados relevantes em relação à evolução/tendências neste domínio, possibilitando de forma 

prospetiva a identificação de questões emergentes. 

Procurámos realizar uma breve caracterização dos principais problemas ligados às Pessoas que utilizam 

drogas (PUD) neste território, caracterizando as várias problemáticas associadas bem como as respostas 

RRMD em desenvolvimento no território. Procuramos ainda que esta informação fosse complementada com 

dados proveniente de outras entidades-chave a intervir no território, quer no sentido da identificação dos 

problemas, quer das propostas de intervenção. Por último, analisámos as respostas existentes, na sua 

relação com as problemáticas, no sentido de identificar as áreas lacunares de intervenção. 

1.1 RESPOSTAS EM DESENVOLVIMENTO 

Apresentamos de seguida a informação relativa ás respostas de Redução de Riscos e minimização de danos, 

em curso no território de Lisboa. Esta informação caracteriza os diferentes projetos em curso nesta área: a 

sua população-alvo, as problemáticas associadas e as ações desenvolvidas. A informação aqui apresentada 

resulta de uma consulta aos projetos feita entre julho e agosto de 2022, conjugada com a informação 

retirada de vários relatórios entregues à DICAD pelas entidades promotoras de diversas intervenções em 

RRMD a decorrer atualmente na Cidade de Lisboa. A caracterização foi ainda complementada com 

informação constante do documento: “Redução de riscos e minimização de danos - Uma estratégia para 

lisboa”, de dezembro de 2021, realizado no âmbito do grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências do Plano de Desenvolvimento Social da cidade de Lisboa e com recurso a documentos 

públicos portugueses e europeus com dados relevantes relativos às problemáticas em causa. 

Identificamos 2 grandes grupos: Intervenção com utilizadores de substâncias clássicas e Intervenção em 

contextos Recreativos. 
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1.1.1. INTERVENÇÃO EM CURSO COM UTILIZADORES COM CONSUMOS DE ELEVADO RISCO EM CONTEXTO DE 

VULNERABILIDADE  

Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência 

Desde 1996, tem sido assegurada em Lisboa uma resposta desta natureza (Programa de Substituição de 

Baixo Limiar com Metadona), tendo a sua abrangência aumentado progressivamente, quer em termos do 

número de utentes, quer em termos da área geográfica abrangida, procurando, assim, fazer face às 

necessidades percebidas junto desta população. 

A partir de 2008, o financiamento a este programa (PSBLE) passou a ser assegurado pelo IDT, I.P., com o 

contributo  da Camara Municipal de Lisboa, desenvolvendo-se o mesmo em duas estruturas fixas (Gabinete 

de Apoio a Toxicodependentes) e duas estruturas móveis (Unidades Móveis), que, em articulação estreita 

com outras estruturas de saúde e através de uma estratégia de proximidade, asseguram a prestação de 

cuidados a parte da população utilizadora de drogas da cidade de Lisboa, a quem os programas de saúde 

mais convencionais não respondem.. 

Após processo de candidatura para Financiamento de um Programa de Substituição em Baixo Limiar de 

Exigência em Instalações Móveis e Fixas no Concelho de Lisboa, a gestão do PSBLE tem sido assegurada pela 

IPSS Ares do Pinhal – Associação de Recuperação de Toxicodependentes, financiada no âmbito do PORI pelo 

SICAD com monitorização e acompanhamento da DICAD. 

O PSBLE está orientado fundamentalmente para ir ao encontro da população consumidora de heroína (com 

ou sem consumos de outras drogas e/ou Álcool) que sente necessidade de apoio, mas que, por diversos 

motivos, não pode, não quer ou não consegue recorrer às Equipas de Tratamento Especializadas (ETE), 

Comunidades Terapêuticas (CT) ou outros serviços de saúde e/ou sociais. 

Trata-se de um Programa de Substituição de Apoio Médico e Psicossocial de proximidade, com suporte de 

administração de Cloridrato de Metadona, em baixo limiar de exigência. 

Esta intervenção caracteriza-se por: facilitar a acessibilidade, estando próxima de zonas de uso e de 

transportes públicos; ter procedimentos de entrada simplificados; assegurar uma resposta em tempo útil 

aos pedidos de apoio e ás solicitações de outras instituições (ETE, Centros Hospitalares, DGRSP, CDT e CDP 

entre outras);  

Estes programas constituem uma resposta para os consumidores de heroína que não querem ou não 

conseguem ainda abandonar os consumos, proporcionando-lhes condições para melhorar a sua qualidade 
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de vida, no que respeita à sua saúde, bem como a nível social e económico; oferecem grande acessibilidade, 

sem exigência imediata de abstinência. A utilização de um fármaco (Cloridrato de Metadona) prescrito sob 

supervisão médica, administrado diariamente sob observação direta por técnicos (em espaços adequados), 

permite prevenir os sintomas de privação e craving na população de utilizadores de heroína, e possibilita aos 

utentes acederem a uma estabilização física e psíquica, necessária à melhoria do seu desempenho, criando 

simultaneamente uma oportunidade para a sua reabilitação. O contacto diário de proximidade possibilita a 

manutenção de uma relação de confiança que permite uma Intervenção de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos consistente, nas várias dimensões da saúde, física psíquica e social. 

Os utentes do PSBLE são periodicamente rastreados para HIV, Hepatite C, Hepatite B e Sífilis bem como RX 

de rastreio para a Tuberculose. No ano de 2021 foram realizadas 410 de análises clínicas + 210 testes rápidos 

ao VIH + 210 testes rápidos ao VHC + 30 utentes em vigilância para tuberculose + 2 BK + 462 RX. A 

manutenção da relação diária com os utentes em PSBLE, possibilita também a administração em Toma de 

Observação Direta pelo enfermeiro de outros medicamentos prescritos, nomeadamente tuberculostáticos, 

antirretrovirais, medicação para o tratamento da Hepatite C, antibióticos, medicação psiquiátrica, 

contracetivos orais e injetáveis, anti hipertensores, aversivos para o álcool, entre outros. Acrescenta-se aqui 

a vacinação para a gripe a vacinação para a COVID 19 que tem sido possível realizar com a parceria da 

DICAD, ARSLVT nas diversas paragens da UM do PSBLE. Em articulação contínua entre os diversos técnicos é 

feita uma monitorização permanente da adesão à terapêutica e da frequência às consultas nos respetivos 

serviços de saúde onde estão inseridos. Em 2021 = 6 depoprovera + 3 utentes em TOD/ medicamentos 

tuberculostáticos + 21 utentes em TOD/ antirretrovirais + 81 utentes em TOD/medicação psiquiátrica + 35 

utentes a fazer medicação para VHC + 35 utentes a realizarem outras medicações no PSBLE + 316 vacinas 

contra a gripe. 

 

O programa de troca de seringas bem como a distribuição de preservativos e de outro material asséptico 

para consumo endovenoso e fumado,  funciona em permanência, em todos os períodos de funcionamento 

das UM do PSBLE permitindo: a sensibilização para hábitos de consumo mais seguros; a prevenção da 

transmissão por via sanguínea e sexual nomeadamente do VIH, do VHC e das IST´s; o acesso a material 

esterilizado evitando a partilha de seringas e de outro material de consumo, a recolha de seringas, evitando 

o seu abandono e/ou reutilização; e sensibilização para comportamentos sexuais seguros, incentivando o 

uso do preservativo interno e externo. Esta intervenção do PSBLE, feita em parceria com os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), contribui de forma significativa para reduzir a propagação de 
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novas infeções e promover o contato consumidores de substâncias psicoativas (e população geral) com a 

equipa e com outros serviços de saúde. No âmbito do atual PSBLE foram distribuidos, de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021, 82.756 Kit´s, 5997 seringas avulso, 42.208 folhas de prata e 20.114 preservativos. 

Toda a intervenção do PSBLE exige uma articulação permanente com diversas instituições de saúde e sociais 

bem como a participação em diversos fóruns e projetos da rede comunitária. 

O PSBLE atualmente em desenvolvimento na cidade de Lisboa é assegurado por uma equipa multidisciplinar 

que abrange toda a cidade. Dispõe de um Gabinete Fixo para atendimento dos utentes e duas Unidades 

Móveis para a administração do programa de Metadona apoiadas por uma unidade móvel consultório.  

O número total de utentes abrangidos pela intervenção resulta da soma das seguintes categorias: utentes 

em continuidade (nº de utentes contactados que foram alvo de acompanhamento ao longo do ano, sem 

interrupção), reentradas (nº de utentes que, depois de terem deixado de ser acompanhados pelo programa, 

independentemente do motivo, passaram novamente a ser acompanhados) e novos utentes (nº de utentes 

que foram contactados pela primeira vez no ano em análise e que nunca tinham beneficiado do apoio deste 

programa. No que respeita aos utentes em continuidade importa salientar a importância do 

estabelecimento da relação de confiança entre os técnicos e utentes, enquanto fator de sucesso e reforço 

positivo desta intervenção. 

Outra dimensão a ter em conta, diz respeito à articulação com outras estruturas de saúde, expressas no 

número de encaminhamentos e referenciação. Este trabalho possibilita um acompanhamento integrado e 

mais organizador, potenciando os ganhos em saúde para os utentes, constituindo uma resposta 

fundamental na área da saúde pública. 

TABELA 1. PSBLE – Indicadores anuais 2014 / 2018 e 2019 a 2022 

Indicadores   Ano 
2014   

Ano 
2018   

Ano 2019  Ano 
2020   

Ano 
2021   

1º semestre 
2022  

N.º total de utentes 
abrangidos   

1732   2155   1655   1728  1762   1507  

N.º utentes em continuidade   1204   1197   1180   1161  1272  1261  

N.º doses de metadona 
administradas   

369.177   394.500   303.125  313.538   300.419   137.997  

N.º tomas de outras 
terapêuticas 
medicamentosas   

829   1232   57.633  59.860   52.243   54.254  

N.º kits para consumo EV 
distribuídos   

66.933   85.722   80.488   77.397  82.756   37.739  
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N.º folhas de estanho/pratas   N.A.   5479   12.819  17106   42.208   27.105  

N.º Encaminhamentos   2359   6292   6231  2280   2108   1161  

N.º RX Tórax realizados   1089   708   801  53   507   166  

N.º Baciloscopias realizadas   94   30   15   0   0  0  

N.º Rastreios (análises 
clínicas) realizadas   

508   .050   1984   1908  2499   968  

                    

Verifica-se que a maioria dos encaminhamentos ao longo do ano de 2021 foram efetuados para, Centros de 

Saúde, Hospitais (Consultas de Infeciologia e internamentos) Equipas de tratamento e Emergência Social.  

O envelhecimento da população e as diversas vulnerabilidades daí decorrentes têm exigido uma maior 

regularidade de respostas que antes eram pontuais, nomeadamente,  o transporte dos utentes às consultas 

de especialidade, serviços de regularização de documentação, tribunais, serviços sociais, ETE, exames 

complementares de diagnósticos e urgências hospitalares. As crescentes necessidades de saúde 

consequência do envelhecimento das PUD  exigem uma maior e melhor articulação com os Cuidados de 

Saúde Primários, com Cuidados de Saúde hospitalares e com as respostas de saúde mental, quer por parte 

dos projetos RRMD, quer por parte das ETE´s. 

Estas necessidades levantam também importantes questões de alojamento/habitação, uma vez que as 

atuais respostas são temporárias e não respondem à necessidade emergente de assegurar cuidados 

continuados a esta população. 

 

Equipas de Rua  

O trabalho de rua no âmbito da RRMD destina-se a populações específicas de utilizadores de substâncias 

(licitas e ilícitas) que não estão a ser abrangidos pelos serviços sociais e sanitários convencionais, procura 

reduzir os riscos e minimizar os danos associados ao seu uso de substâncias, promove uma maior inserção 

comunitária e a aproximação a respostas sociais e de saúde, e simultaneamente, implementa ações no 

domínio da promoção da saúde pública. 

As Equipas de Rua são um dos instrumentos fundamentais das estratégias de Redução de Riscos, intervém 

no espaço público onde o consumo de drogas seja vivido como um problema social. Assumem um modelo 

de intervenção de proximidade, caracterizado pela inserção na comunidade, pela observação participante e 

pelo estabelecimento de uma relação de confiança e de empatia. A presença direta e continuada dos 

técnicos junto dos grupos-alvo, nos locais que estes frequentam, designadamente nas zonas de 
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tráfico/consumo, nas zonas de angariação de dinheiro, trabalho sexual, zonas recreativas, etc., permite a 

criação e reforço de uma teia de relações entre técnicos, utilizadores de droga e/ou álcool (dependentes ou 

ocasionais) e seus pares, permitindo negociar decisões menos nocivas para o percurso dos consumidores. As 

equipas de rua têm um papel decisivo ao nível da identificação e do contacto privilegiado com as populações 

ocultas de consumidores, recorrendo frequentemente a pares, líderes comunitários ou voluntários, com os 

quais procuram chegar a estes grupos e desenvolver estratégias para a mudança. 

1.1.2.1 As Equipas de Rua Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental, promovidas atualmente pela Associação 

Crescer, cujos projetos foram selecionados no âmbito de dois processos de candidatura a financiamento 

público, encontram-se no terreno, em projetos financiados pelo SICAD acompanhados e monitorizados pela 

ARSLVT, I.P. e intervêm, desde julho de 2009, em locais associados ao consumo e tráfico, abrangendo, no 

conjunto, todas as freguesias do concelho de Lisboa. As atividades desenvolvidas são as seguintes: apoio 

psicossocial; transporte, mediação e acompanhamento às diversas estruturas de saúde (Hospitais, CDP) e de 

apoio social (SCML, Seg. Social, Centro de Abrigo do Beato, entre outros); encaminhamento para estruturas 

de tratamento especializado (Programas de Metadona, Unidade de Alcoologia, Unidade de Desabituação 

Centro das Taipas, Comunidades Terapêuticas); programa de troca de seringas; distribuição de 

preservativos; troca e disponibilização de material asséptico para consumo endovenoso e fumado. 

A pertinência do trabalho das equipas de rua, traduzida na população alvo abrangida e na especificidade da 

sua intervenção, remete para a necessidade de uma continuidade deste projeto.  

De reforçar, que a problemática da intervenção em redução de riscos junto dos consumidores de rua, tem de 

ser olhada em função das alterações frequentes ao nível dos territórios/ locais de permanência, padrões de 

consumo e da mobilidade da população alvo. Estas mudanças frequentes conduzem à necessidade de uma 

atualização permanente na abordagem por parte das equipas, em função das necessidades identificadas. 

A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados no último Diagnóstico 

(2019), o último ano completo (2021) e o primeiro semestre do corrente ano (2022). 

TABELA 2. Equipas de Rua Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental: indicadores 
2019/2020/2021/2022 1.º sem 

Indicadores Equipa  Ano 

2019 

Ano 

2020 

Ano 

2021 

1º semestre 

2022 

N.º total de pessoas contactadas 
Ocidental 637 719 872 511 

Oriental 729 559 577 476 
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N.º kits para consumo EV 

distribuídos 

Ocidental 19806 24088 13877 2215 

Oriental 19438 12318 9851 3835 

N.º folhas de estanho/pratas 
Ocidental 6622 9174 8653 2059 

Oriental 3438 4524 6580 1470 

N.º Encaminhamentos para Inst. 

Saúde 

Ocidental 349 241 141 61 

Oriental 107 45 66 37 

N.º Encaminhamentos para Inst. 

Sociais 

Ocidental 124 145 233 89 

Oriental 125 109 104 41 

 

Existem também, tal como consta do Relatório da Rede Social de lisboa “Redução de Riscos e Minimização 

de Danos – Uma Estratégia para Lisboa” de dezembro de 2021, 4 equipas de rua no âmbito do Programa 

Municipal para a Pessoa em Situação de Sem Abrigo, distribuídas por zonas e atualmente geridas pelas 

organizações: AVA, Crescer, Vida e Paz e VITAE e 2 outras equipas: “equipa técnica da AMI” e “equipa de rua 

desafio jovem”. Muito embora estas equipas não sejam dirigidas à população com CAD, dada a percentagem 

de pessoas em SSA com CAD, é importante garantir a manutenção da concertação destas intervenções com 

a intervenção das equipas especializadas em CAD: É uma Rua Oriental e É uma Rua Ocidental da Crescer. É 

também importante avaliar as necessidades destas equipas para a eventual necessidade de intervenção 

junto de pessoas que utilizam álcool e ou drogas. 

Respostas de Acolhimento 

A prevalência dos comportamentos aditivos na população em Situação de Sem Abrigo (SSA) é muito elevada, 

no que diz respeito ao abuso de álcool e ou drogas, particularmente o crack e a heroína. De acordo com o 

inquérito da ENIPSSA (Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo): 

“Caracterização das pessoas em situação de sem abrigo - 31 de dezembro de 2020- resultados provisórios à 

data de 24 de junho de 2021”, os CAD são a principal causa da Situação de Sem Abrigo. No concelho de 

Lisboa, este inquérito identifica um total de 3780 pessoas em SSA, ascendendo a 4786, quando considerados 

os vários Concelhos da área metropolitana. Os dados do 1º semestre de 2022 apontam para uma 

percentagem muito significativa de pessoas em situação de Sem abrigo com CAD, 42% entre as acolhidas em 

CAT no centro de Acolhimento do Beato e 61% entre as acolhidas no Centro de Acolhimento de Sta. Bárbara. 

A ausência de uma habitação, e a trajetória de vida associada a esta realidade, podem potenciar os riscos 

relacionados com os comportamentos aditivos. E “… muito embora não sendo o consumo de substâncias 

aditivas uma circunstância comum a todas as pessoas em situação de sem-abrigo este é, sem dúvida, um 
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quadro associado a muitos dos elementos que integram esta população.” (Cadernos da Pandemia 2: “Os 

sem-abrigo em tempos de emergência”, Edição: Provedor de Justiça, 2021). 

Neste sentido, esta população apresenta necessidades específicas, que passam pela conjugação de respostas 

relacionadas com as necessidades de alojamento, em interação com as respostas de redução de riscos e 

minimização de danos 

Os Centros de Acolhimento constituem uma das respostas para esta problemática, servindo uma população 

em SSA com uso abusivo de substâncias psicoativas ilícitas e álcool, em situação de exclusão social e familiar. 

São espaços residenciais temporários, que permitem aos utentes a integração num meio mais estruturado e 

protegido, visando a organização de um projeto terapêutico e/ou de reinserção. Propõem-se como um 

espaço de transição entre o contexto de rua e um contexto mais estruturado. 

Estes centros funcionam durante todo o dia, com apoio psicológico e social, cuidados de enfermagem, 

assistência médica e psiquiátrica. Para além de garantirem diariamente as necessidades básicas de 

alimentação, higiene e alojamento, podem assegurar a toma de observação direta de medicação prescrita 

interna ou externamente, e podem incluir um programa de substituição de baixo limiar de exigência, com o 

objetivo de promover a redução/suspensão do uso de heroína e a diminuição de comportamentos de risco 

associados ao mesmo. 

Centro de Acolhimento 

Centro de Acolhimento de Alcântara 

No Centro de Acolhimento, a equipa procura trabalhar com os utentes, no sentido de que estes possam 

desenvolver competências e motivação para a concretização de um projeto terapêutico a curto ou médio 

prazo. O acompanhamento diário dos técnicos, as diversas atividades diárias e as regras de funcionamento, 

visam contribuir para um treino de competências pessoais e sociais, ajudando cada utente a perspetivar o 

seu projeto e a preparar as etapas seguintes. Procurando projetos adequadas a cada pessoa, procura 

promover uma efetiva integração social.  

O Centro de Acolhimento é atualmente gerido pela VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento 

Internacional, após a sua candidatura ter sido selecionada no âmbito de concurso público para 

financiamento (aberto pelo SICAD) deste tipo de estrutura, desde 2021, com capacidade para cerca de 50 

utentes e onde se estima a sua permanência por um período de cerca de 6 meses.  
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Geralmente, os utentes são encaminhados pelo Centro de Acolhimento do Beato, pela SCML (Equipa de 

Emergência Social), pela Linha de Emergência Social da Segurança Social, pelas equipas de rua da Associação 

Crescer, pelo PSBLE/ GAF Ocidental e Oriental da Associação Ares do Pinhal, por comunidades terapêuticas 

(nos períodos de “repensar”) e por Equipas de Tratamento. 

A metodologia de acompanhamento psicossocial assenta no técnico de referência (gestor de caso), bem 

como a existência de uma equipa multidisciplinar que atua nas várias áreas, designadamente, na saúde, 

apoio social, ocupacional, empregabilidade. Cuidados básicos de alimentação, higiene e alojamento; 

Acompanhamento Psicológico e Social; Atividades Ocupacionais; GIP (Gabinete de Inserção Profissional) - 

Apoio na Procura de Trabalho e Formação Cuidados de Enfermagem; Assistência Médica e Psiquiátrica; 

Aconselhamento Terapêutico e dinamização de grupos terapêuticos; Programa de Substituição de Baixo 

Limiar de Exigência; Atividade de Relaxamento e Psicomotricidade; Programa de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos para o álcool / Gestão de Consumo de Álcool; Programa de Troca de Seringas 

Acompanhamento a utentes com projeto terapêutico definido, visando a sua autonomização; 

Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou reinserção (Hospitais, Equipas de 

Tratamento, CDP,  Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal,  etc.); Apoio Jurídico 

(Sempre que solicitado); Informação e Formação através de ações de sensibilização dinamizadas por 

parceiros e pela equipa técnica afeta e formação modular através do IEFP. 

No decurso do trabalho desenvolvido com os utentes, são realizados encaminhamentos para diversas 

estruturas e recursos da comunidade, nomeadamente da área social (SCML, Segurança Social, Loja do 

Cidadão, IEFP, Juntas de freguesia, entre outros), da área da saúde (Hospitais/consultas de especialidade, 

CDP, Centros de Saúde, Equipas de Tratamento/ Centro das Taipas e Xabregas, Unidade de Alcoologia, 

comunidades terapêuticas, entre outros) e da área judicial (DGRSP). A maior lacuna identificada por este 

projeto prende-se com a durabilidade do contrato de alojamento, os 6 meses que estão implementados, em 

muitos dos nosso utentes é insuficiente para trabalhar a sua estabilização psicológica/emocional e 

consequente estabilização de consumos, dando uma margem muito curta para o desenvolvimento de 

competências (individuais e sociais), no sentido em que, a mudança deve ser gradual e sustentada, 

motivando os utentes para procura de objetivos mais diferenciados que facilitem e promovam a sua 

integração/reintegração na sociedade.   

Considera-se ainda que este equipamento mantém respostas lacunares nas seguintes áreas: 

• Ausência de respostas para encaminhamento de pessoas que requerem cuidados especializados de 

saúde física e/ou mental, principalmente pessoas com consumos ativos;  
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• Respostas na área da formação/ emprego ajustadas às características e necessidades desta população; 

• Fornecimento de medicamentos; 

• Programa de Troca de Seringas; 

• Programa Especifico de Redução de Riscos e Minimização de Danos para o álcool. 

 

A tabela abaixo mostra a variação da expressão dos indicadores entre os dados da última atualização 

Diagnóstica (2019), o último ano completo (2021) e o primeiro semestre do corrente ano (2022). 

TABELA 3. Centro de Acolhimento de Alcântara | Três Indicadores: avaliação 
comparativa e evolutiva 

Indicadores Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 1º 
semestre 

2022 

N.º total de pessoas que beneficiaram do serviço 208 146 155 112 

Nº Encaminhamentos para pedido de acolhimento 540 175 193 123 

N.º Encaminhamentos  realizados pelos Técnicos do 
CAA 

1560 2826 2614 
955 

 

Centro de Acolhimento G. Pais-PSBLE Beato 

O Centro de Acolhimento G. Pais-PSBLE Beato foi criado como resposta de pernoita para a população em 

SSA da cidade de Lisboa, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Atualmente é gerido pela VITAE – 

Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, sendo cofinanciado pela CML e pela 

Segurança Social. Existe, neste espaço, um Programa de Metadona de Baixo Limiar de Exigência (PSBLE) com 

capacidade para 120 utentes, financiado pelo SICAD e acompanhado e monitorizado pela ARSLVT. 

Este equipamento está localizado na zona de Xabregas/Beato, num antigo edifício fabril, que foi adaptado 

para receber indivíduos em situação de sem abrigo, com capacidade para 271 utentes (246 homens e 25 

mulheres). E assegura cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário, alojamento a 24 horas para as 3 

respostas de inserção afetas ao Centro do Beato, nomeadamente: Comunidade de Inserção Feminina (18 

pessoas) a Comunidade de Inserção Feminina (30 pessoas) o Centro de Acolhimento Temporário (78 

pessoas-  6 mulheres e 72 homens) e o Centro de emergência (145 pessoas)). Assegurando as seguintes 

intervenções especificas: Apoio Psicossocial; Atividades Ocupacionais; Cuidados de Enfermagem; Assistência 

Médica e Psiquiátrica; Aconselhamento individual e de grupo terapêutico; Apoio social e psicológico; Apoio 

jurídico (sempre que solicitado); Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 

reinserção de acordo com o projeto definido pela pessoa (Hospitais, Equipas de Tratamento, CDP; 
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Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc.). Ponto de Troca do Programa Troca 

de Seringas, através de máquina dispensadora de material (Kit´s e preservativos); Apoio na procura ativa de 

emprego através do Projeto + Emprego + Sustentável (SIRP- Serviço de Inserção e reinserção 

Profissional);Ações de sensibilização dinamizadas por entidades parceiras e pela equipa afeta ao projeto no 

âmbito da RRMD; Formação profissional através da parceria com o IEFP; Planeamento de projeto a 

implementar no âmbito da RRMD para pessoas com consumos etílicos; 

 

Destaca-se o desenvolvimento de respostas que foram ao encontro das áreas lacunares identificadas na 

atualização de diagnóstico, de dezembro de 2019, nomeadamente o alargamento do período de 

permanência dos utilizadores (24h por dia) e a implementação do programa de troca de seringas, estando 

em curso a criação de uma resposta que possa centralizar e trabalhar respostas e competências, pessoais e 

sociais, para esta população. Permanecem respostas lacunares, nomeadamente, ausência de respostas para 

encaminhamento de doentes com duplo diagnóstico, que necessitam de internamento de longa duração; o 

Fornecimento de medicamentos e a criação de um Programa de Redução de Riscos e Minimização de Danos 

para o álcool  

A dimensão da inserção socioprofissional da população alcançada por esta resposta, apesar da existência de 

áreas lacunares referidas nos anteriores disgnósticos tem vindo a constituir um foco de investimento da 

resposta deste equipamento. 

Centro de Acolhimento Emergência Municipal de Santa Bárbara 

Este centro, criado pela Autarquia em contexto de emergência Covid-19, mantém-se aberto, respondendo às 

necessidades das pessoas que estão em situação de sem-abrigo na cidade. Tornou-se uma resposta de 

acolhimento única e inovadora a vários níveis, com uma gestão partilhada por três entidades: CML, Vitae e 

Ares do Pinhal. Tem capacidade para receber 128 pessoas, e dispõe de equipas multidisciplinares que 

articulam diretamente com as equipas de rua, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, várias estruturas da 

Saúde, Empregabilidade e Cultura, recebendo homens, mulheres, casais, bem como os seus animais de 

estimação.  

Este  projeto, com término previsto a 31 de Dezembro de 2022, realiza as seguintes atividades : Cuidados 

básicos de alimentação, higiene, vestuário e alojamento de pernoita; Apoio Psicossocial; Atividades 

Ocupacionais; Cuidados de Enfermagem; Consulta Médica; Programa de Substituição de Baixo Limiar de 

Exigência; Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou reinserção (Hospitais, Equipas 
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de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc; Acesso a rastreios 

de doenças Infeciosas:  VIH/VHC/VHB/TP; Acesso a medicação prescrita; Articulação com diferentes 

entidades para acesso a tratamentos de acordo com as necessidades dos beneficiários (exs: acesso ao 

Programa de Prevenção de Síndrome de Privação Alcoólica para pessoas com PLA, acesso ao Programa de 

Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência, acesso a sessões formativas e/ou de treino de 

competências), Atividades socioculturais e desportivas, Atividades ocupacionais, pedagógicas e de treino de 

competências; Acompanhamento aos serviços de saúde e serviços sociais; Avaliação médica de todos os 

residentes do CAEM e assegurar a ligação a cuidados de saúde, física e mental, que advenham do 

diagnóstico realizado; Assegurar o seguimento dos tratamentos médicos ou de enfermagem dos residentes 

com indicação para tal; Envolvimento dos residentes com comportamentos aditivos e dependências (CAD), 

substâncias lícitas ou ilícitas, num programa específico de sensibilização e promoção de práticas de consumo 

mais seguras com o objetivo de reduzir riscos e danos relativamente à sua saúde física e mental; Promover a 

saúde pública contribuindo para a redução do contágio de doenças transmissíveis; Triagem ao SARS-COV2 a 

todos os residentes do CAEM; ECAD -Possibilitar à população com CAD o consumo de substâncias em 

condições dignas e assépticas, monitorizando o consumo e prevenindo a sobredosagem, esta resposta 

revela-se essencial, dando neste momento, Setembro de 2022, resposta a 228 utilizadores (num universo de 

408) apresentando, no último trimestre (junho, julho e agosto de 2022), uma média de 74 episódios de 

consumo diários e 2245 por mês. 

Este Centro de acolhimento regista como dificuldades: 

• A ausência de respostas para encaminhamento de pessoas que requerem cuidados especializados 

de saúde física e/ou mental e que mantêm consumos ativos;  

• Respostas na área da formação/ emprego ajustadas às características e necessidades desta 

população; 

• Ausência de financiamento para os medicamentos prescritos; 

Housing first 

Em Lisboa, o modelo Housing First para Pessoas em Situação de Sem Abrigo com Outras Problemáticas, 

promovido no âmbito do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem Abrigo 2019-2023, a realizar no 

Município de Lisboa, assenta sobre 3 pilares para promover a reorganização da Pessoa em Situação Sem-

abrigo (PSSA):  
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• Sustentabilidade de habitação: promovida através da monitorização regular da situação do utente 

pela equipa do projeto focando na prevenção e resolução de problemas, estabelecer e manter boas 

relações com a vizinhança, apoiar na gestão da habitação e na autonomia do utente. 

• Saúde e bem-estar: promovida através da gestão das necessidades de cada utente, facilitando os 

meios de tratamento e suporte necessários. 

• Integração Social: promovida através do suporte junto da PSSA para que esta possa viver de forma 

mais autónoma possível numa habitação e numa comunidade à semelhança dos restantes cidadãos, 

e com as mesmas escolha e oportunidades para interações sociais com outros elementos da 

comunidade em que está inserido.  

Para além destes pilares esta resposta reforça a sua intervenção numa lógica de RRMD, uma vez que a 

integração em HF é feita independentemente de a pessoa estar com ou sem consumos ativos, facto que a 

torna diferenciadora face a outras respostas que mantém a exigência de abstinência, não correspondendo ás 

necessidades dos utilizadores de maior risco de álcool e/ou drogas. 

1 “É uma Casa, Lisboa, Housing First” promovido pela Crescer em funcionamento desde 2013, com 

capacidade acrescida em 2019, funciona com financiamento atribuído em concurso Municipal e tem 

capacidade para 120 pessoas. Realiza: Receção e acompanhamento de sinalizações de entidades 

parceiras do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) e entidades particulares para 

integração no projeto de pessoas em situação crónica de sem abrigo; Intervenção em contexto de 

rua e apoio na transição para uma casa; Angariação de habitações no mercado imobiliário privado; 

Montagem e preparação das casas; Visitas semanais em contexto habitacional; Serviço de prevenção 

disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano com um técnico destacado para intervenção em 

situação de crise; Levantamento de necessidades específicas de cada inquilino; Reunião de 

inquilinos; Apoio psicossocial e Apoio psicológico; Encaminhamento, acompanhamento e mediação 

com as estruturas de saúde e de apoio social da área residencial; consultas de psiquiatria e cuidados 

de enfermagem; Apoio na gestão e administração de medicação; apoio na gestão de dinheiro; Apoio 

e promoção de autonomia na concretização de atividades da vida diária; troca e distribuição de 

material assético para consumo; Distribuição de preservativos e lubrificantes; Educação para a saúde 

e distribuição de material informativo; Educação e sensibilização para práticas de consumo e sexuais 

com menores riscos; Encaminhamento, acompanhamento e mediação com estruturas que 

disponibilizem atividades ocupacionais, bem como com estruturas de formação e emprego;  
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Programa GAT Housing First (GAT) 

O Programa GAT Housing First financiado no âmbito de concurso Municipal 2019, tem capacidade para 40 

casas e tem como objetivo proporcionar uma habitação integrada na comunidade a pessoas em situação de 

sem abrigo com outras problemáticas associadas, principalmente aquelas que sofrem de dupla 

discriminação por pertencerem a minorias. Nomeadamente pessoas com consumo problemático de SPA de 

longa duração (ageing users), logo, com uma degradação do seu estado de saúde mais acentuado, Pessoas 

que vivem com mais de 50 anos que vivem com VIH, população LGBTI+ e Mulheres. Realiza as seguintes 

atividades: apoio aos/às participantes na transição da situação de sem abrigo para a vivência numa casa;  

apoio social e psicológico continuado;  apoio médico; promoção da autonomização nas atividades da vida 

diária; articulação e mediação junto das respostas sociais e de saúde na comunidade; promoção de uma 

maior participação social e de autonomia dos/as participantes do projeto;  apoio social e psicológico 

continuado; apoio médico; mediação junto das respostas sociais e de saúde na comunidade; promoção de 

cuidados pessoais e de saúde, bem como a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos/as participantes 

do projeto; implementação de estratégias de RRMD associados ao consumo de Substâncias Psicoativas (SPA) 

lícitas e ilícitas, trabalho sexual, saúde sexual e reprodutiva, e saúde mental; identificação de redes 

comunitárias, formais e informais, que permitam uma efetiva integração social para o exercício de uma 

cidadania ativa. 

 

Programas de consumo Vigiado 

Não obstante todas as intervenções concertadas e participadas, o problema do consumo a céu aberto 

permanece, sendo amplamente identificado nos diferentes diagnósticos de território, por diferentes 

parceiros que connosco colaboram na intervenção em RRMD.  

O consumo de substâncias psicoativas a céu aberto é uma problemática social e de saúde pública que 

encerra em si uma multiplicidade de riscos e desafios sociais, nomeadamente ao nível de: 

o Direitos Humanos; 

o Ausência de condições sócio sanitárias no ato de consumo; 

o Risco de overdose 

o Risco do consumo isolado, sobretudo num território onde ainda existem casas abandonadas, 

caracterizado por uma geografia irregular que desemboca em becos e ruelas, que coloca 
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grandes dificuldades no acesso da emergência em saúde, levando, por vezes, a situações de 

morte por sobredosagem, por ausência de socorro; 

o Afastamento das estruturas de saúde; 

o Agravamento de condições físicas e psíquicas; 

o Marginalização dos consumidores, com particular incidência em alguns grupos, já por si 

vulneráveis à discriminação em razão da sua orientação sexual, identidade de género e 

características sexuais; 

Do ponto de vista da comunidade, na sua relação com o consumo a céu aberto no território: 

• Marginalização da comunidade/estigma 

• Sentimento de insegurança 

• Risco de contacto com material usado 

• Falta de higiene 

• Criminalidade 

O objetivo de um dispositivo como um Programa de Consumo Assistido é proporcionar um espaço que apoie 

a pessoa que usa drogas, injetáveis e outras, ao nível da Redução de Riscos e Minimização de Danos, 

minimizando fatores de risco para a saúde pública e individual do cidadão. Diminuir, por um lado, o impacto 

sócio sanitário do consumo a céu aberto para a comunidade e por outro lado, dignificar a realidade destes 

utilizadores de droga, evitando e protegendo a sua exposição.  

Portugal desenvolve um Programa Nacional de Troca de Seringas, desde 1983, parte integrante do Programa 

Nacional para a infeção VIH/SIDA da DGS, com o objetivo de promover um consumo menos danoso e uma 

proteção da saúde do indivíduo, reduzindo os riscos da partilha de material.  

Não obstante o reconhecido êxito deste Programa, importa adotar outras estratégias que garantam as 

condições para a assepsia no consumo, evitando que a pessoa que usa drogas continue exposta a maiores 

riscos sociais e de saúde.  

A implementação destes equipamentos permite aumentar o contacto da pessoa que usa drogas com o 

Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de um dispositivo de saúde pública, que permite uma maior 

aproximação do indivíduo às respostas de saúde, podendo garantir medidas preventivas como rastreios e 

vacinação, durante o período de utilização de drogas, reduzindo os riscos para a saúde do próprio e da 

comunidade. A acessibilidade a esta população oculta pode ser determinante para atuar a jusante numa 
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trajetória de consumos, por forma a reduzir a continuidade de um eventual processo de degradação do 

estado social e de saúde da pessoa que usa drogas.  

Integrados na Estratégia Municipal para os Comportamentos Aditivos, iniciaram funcionamento duas 

respostas de consumo vigiado, o programa de consumo vigiado móvel iniciado em abril de 2019 com 

financiamento da CML e integrado em PORI em junho de 2022. Em maio de 2021, o Serviço de Atendimento 

Integrado iniciou a sua intervenção com financiamento Municipal. Estas intervenções permitem já ter 

evidência da importância de garantir a manutenção destas respostas no território. 

Programa de Consumo Vigiado Móvel 

A informação aqui disponível foi retirada do Relatório Anual  referente ao ano 2021 do programa de 

Consumo vigiado móvel coordenado pelo Grupo de Ativista em Tratamentos-(GAT) e a Associação Médicos 

do Mundo – (MdM) entregue à comissão de Acompanhamento, composta pelas seguintes entidades: CML, 

Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo/Divisão Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências (ARSLVT/DICAD), SICAD e Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

(OEDT), esta última entidade com estatuto de observador. Este programa manteve a sua intervenção nestes 

moldes desde abril de 2019 até junho de 2022. Tal como descrito, o PCVM  manteve a sua intervenção na 

mesma área geográfica (Arroios, Beato e Areeiro), disponibilizando os seguintes serviços: consumo injetado 

supervisionado, educação para um consumo injetado mais seguro, atendimentos básicos de saúde, 

atendimento psicossocial, rastreio rápido para as infeções pelo VIH, VHC, VHB e sífilis, educação entre pares, 

mediação comunitária, encaminhamento e acompanhamento a outros serviços, distribuição de material de 

consumo e de prevenção, distribuição comunitária de naloxona nasal, investigação comunitária e bolsa de 

emprego/ formação de baixo limiar. No primeiro semestre de 2022, o PCV alargou a sua área geográfica de 

intervenção à freguesia da Penha de França e iniciou a parceria com o projeto RIDE que possibilitou o acesso 

a um serviço de análise de substâncias, mantendo o trabalho em rede e de proximidade, parte essencial da 

sua intervenção.O Programa de Consumo Vigiado Móvel (PCVM) é, desde junho 2022 financiado pelo SICAD 

no âmbito do PORI e promovido pela– Médicos do Mundo. 

Do relatório acima referido, “Verifica-se que a proporção de utentes inscritos em cada uma das freguesias 

onde o programa intervém é superior na freguesia do Beato, onde o programa está a decorrer desde abril de 

2019, seguida de Arroios (agosto 2019) e por último o Areeiro, onde o programa se encontra desde abril de 

2020. Em 2021, foram inscritos no programa 66 novos utentes, 38% (n=25) dos quais em Arroios, 33% (n=22) 
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no Beato e 27% (n=18) no Areeiro.”, o que perfaz um total de 275 utentes dos quais 56% são utilizadores de 

drogas por via endovenosa. 

TABELA 4. Programa de Consumo Vigiado Móvel (PCVM): Indicadores relativos aos 
episódios entre jane e dezembro 2021 

Episódios jan-dez 2021 

N.º de episódios de consumo vigiado 1370 

N.º de episódios de saúde 523 

N.º de episódios psicossociais 644 

N.º de episódios de rastreio 179 

N.º de Acompanhamentos 210 

N.º de Encaminhamentos 344 

N.º de episódios adversos 9 

Total 3279 

 

Serviço de Apoio Integrado (SAI)  

A informação aqui disponível foi retirada do Relatório Experimental do Serviço de Apoio Integrado –SAI 

2022, relativo ao período de março de 2021 a março de 2022, realizado pela associação Ares do Pinhal. O SAI 

é uma resposta promovida pela CML com gestão técnica da Associação Ares do P 

inhal e iniciou a sua atividade a 12 de março de 2021. 

Esta intervenção responde à necessidade geral de criar espaços de consumo vigiado em zonas problemáticas 

da cidade de Lisboa, que permitam condições de dignidade e salubridade nas práticas de consumo às 

pessoas com CAD e comunidades envolventes, respondendo especificamente à necessidade diagnosticada 

na zona do bairro do loureiro,  

Identificaram-se neste contexto de consumo de rua, inúmeros problemas, nomeadamente: condições de 

higiene deficitárias; insuficiente disponibilização de material para consumo fumado e injetado; ausência de 

vigilância no consumo/risco de overdose; exposição social do sujeito consumidor; exposição da comunidade 

ao consumo, entre outros. 

Assim, tem como objetivos gerais: 
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• Promover a dignidade e a educação para a saúde da pessoa com CAD; 

• Reduzir riscos e danos relativamente à saúde física, nas pessoas com CAD; 

• Promover a saúde pública contribuindo para a redução do contágio de doenças transmissíveis; 

• Trabalhar a responsabilidade e o enquadramento social do individuo com CAD e reduzir o ruído 

social na comunidade envolvente; 

• Promover a higiene urbana; 

Objetivos específicos: 

•  Contactar a população com consumos ativos de substâncias que, por diversos motivos, não acedem 

aos serviços de apoio da rede atual, através de uma intervenção de proximidade; 

•  Possibilitar à população com CAD o consumo de substâncias em condições dignas e assépticas; 

•  Prevenir a sobredosagem e as mortes que daí podem ocorrer; 

• Sensibilizar, informar e educar para práticas mais seguras de consumo por via injetada e fumada, de 

forma a prevenir infeções e outras complicações orgânicas; 

•  Reduzir a comorbilidade física e psíquica associada ao consumo de substâncias psicoativas; 

• Promover o conhecimento do estado de saúde nas pessoas que recorrem ao SAI, através do acesso 

ao rastreios e educação para a saúde; 

• Referenciar esta população aos serviços de saúde da rede comunitária, nomeadamente às consultas 

de especialidade; 

• Acompanhamento e monitorização das consultas de especialidade e tratamentos (VIH, TB, VHC, 

VHB, Sífilis e outros) dos frequentadores do SAI; 

• Referenciar as pessoas aos serviços sociais da rede comunitária; 

• Facilitar a transição/ligação a outros programas e ações de redução de riscos e minimização de 

danos; 

• Facilitar o acesso aos serviços especializados da rede de tratamento dos CAD; 

• Reduzir o consumo de substâncias ilícitas, em cena aberta, no espaço público, contribuindo para o 

maior sentimento de segurança na comunidade envolvente; 

• Articular com a rede comunitária local, promovendo as estratégias conjuntas de redução do ruído 

social inerente ao fenómeno dos CAD. 

Serviços prestados: 

• Sala café-conforto (acolhimento, alimentação/snacks, bebidas quentes, leitura, internet, televisão, 

cacifos, espaço para animais de companhia), com apoio de técnicos psicossociais, monitores e pares; 
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• Programa de Consumo Vigiado (PCV) com espaços para consumo endovenoso e fumado, vigiados 

por enfermeiros (educação para práticas de consumo mais seguras; meios de suporte básico de vida) 

e técnicos psicossociais, monitores; 

• Distribuição individual de material asséptico para consumo endovenoso (seringas de vários calibres, 

toalhetes de álcool, recipientes, ácido cítrico, filtros, água destilada e garrotes); 

• Distribuição individual de material asséptico para consumo fumado (cachimbos, prata sem chumbo, 

tubo); 

• Distribuição de material para promoção de práticas sexuais seguras (preservativos internos e 

externos, lubrificantes, teste de gravidez); 

• Informação e sensibilização para práticas sexuais, consumo endovenoso e fumado de forma segura; 

• Atendimento psicossocial, por técnico superior (Psicologia ou Serviço Social); 

• Informação, sensibilização e rastreio para doenças infetocontagiosas; 

• Cuidados médicos e de enfermagem (vacinações, rastreios, tratamento de feridas, administração de 

medicação, etc.); 

• Higiene e Roupa; 

• Serviço de lavandaria; 

• Equipa de Intervenção Comunitária (desloca-se ao terreno diariamente, e tem como objetivo 

orientar as pessoas com CAD para que realizem os seus consumos na sala e realizar a limpeza das 

zonas de consumo na área envolvente ao SAI); 

• Atividades de educação para a Saúde. 

 

Neste ano experimental, foram abrangidos um total de cerca de 1200 utilizadores de drogas. A partir de 

maio, após a fase de implementação,  aconteceram no SAI um total de 23831 episódios de consumo, 6889 

de consumo endovenoso e 16942 de consumo fumado. Houve, em média, 24 consumos endovenosos  

diários e 61 consumos fumados. A média teve um aumento nos últimos 3 meses para 39 consumos 

endovenosos e 65 consumos fumados diários.  É ainda descrito que, ao longo deste período, 68% só 

consome pela via fumada e 21% por via endovenosa. Os restantes 11% utilizaram, tanto a sala de consumo 

fumado, como a sala de consumo endovenoso. A equipa comunitária recolheu um total de 76400 seringas. 

Foram rastreadas 60 pessoas para VIH, VHC e VHB e realizados 10 rastreios para a tuberculose. Entre 

consultas, administração de medicação, avaliação dos sinais vitais, etc foram realizados 4321 atos de 

enfermagem e 124 consultas de clinicas geral. Neste período foram realizados 411 encaminhamentos, dos 
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quais 130 foram para respostas de saúde e 281 para respostas sociais. Registaram-se 10 overdoses dentro da 

sala de consumo do SAI e a equipa foi chamada para 3 situações de overdose nas imediações do espaço do 

SAI.  

Face aos dados apresentados, verifica-se um maior número de população acolhida, face ao número 

esperado no diagnóstico que serviu base a esta intervenção. Este aumento, apresenta grandes desafios, 

podendo remeter para um subdimensionamento da resposta face às necessidades. Pode indicar a 

necessidade de reavaliar a abertura de outras salas, de acordo com a proveniência geográfica (freguesia de 

lisboa e concelhos limítrofes) dos utentes deste Serviço. Remetendo, no imediato, para a necessidade de 

reforço de recursos humanos que:1) permitam a relação de proximidade facilitadora das intervenções de 

redução de riscos e minimização de danos; 2) aumento da capacidade de resposta nos vários atos de 

enfermagem exigidos; 3) aumento dos rastreios e encaminhamentos; 4) reforço da equipa comunitária; 5) 

aumento da capacidade da sala de consumo, nomeadamente da sala de consumo fumado (atualmente com 

capacidade para 5 pessoas). 

Verificaram-se, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, por falta de vaga ou limitação de horário, 1059 

desistências para o consumo fumado e 102 para o consumo endovenoso. 

Estes dados corroboram também a necessidade de distribuição de naloxona entre os utentes, bem como a 

necessidade de formação individual que permita a sua utilização em contexto comunitário.  

Centros de Redução de Danos 

Estes espaços pretendem ser contextos de sociabilização e de educação para a saúde, acessíveis na cidade 

(sem necessidade de marcação de consulta (drop-in), horário diferenciado, “porta aberta” e composto por 

equipas multidisciplinares) para as pessoas que usam drogas (PUD). Em Lisboa existem dois espaços com 

estas características, estando em funcionamento atualmente apenas o IN Mouraria: o centro comunitário 

IN-Mouraria e o Espaço Âncora.  

GAT-InMouraria 

Aberto em 2012 é um projeto de RRMD, em Lisboa, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e o 

OEDT como uma boa prática em termos do rastreio rápido para a infeção pelo VIH e hepatites virais, com 

uma forte componente de redução de danos, sensibilização para o rastreio, diagnóstico e ligação ao 

tratamento (continuado e acompanhado por pares) da hepatite C que, nesta população envelhecida, é 

urgente tratar. Foi criado pelo GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos, e está aberto ao público no bairro 

da Mouraria, das 14h às 20h. O IN-Mouraria nunca recebeu qualquer financiamento no âmbito do PORI, 
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sendo, atualmente, financiado pela ARSLVT na sua intervenção de saúde e rastreio.  É um espaço que, não 

estando aberto 24h por dia,  abrange as outras valências de um centro de redução de danos, composto por 

uma equipa diferenciada (médicos, enfermeiros, assistente social, técnicos de redução de danos e pares) 

distribuída pelos seguintes serviços: Drop-In: Espaço de convívio, promotor de relação, onde a população 

alvo pode ter acesso a  distribuição de material para consumo fumado e injetado (seringas, cachimbos); 

Distribuição de material de prevenção sexual ( preservativos e gel lubrificante), complemento alimentar,  

telefone e internet, distribuição de produtos de higiene e roupa; promoção de atividades 

ocupacionais/lúdicas; Serviço de rastreio rápido gratuito e anónimo: testes rápidos do VIH, hepatite C, 

hepatite B e sífilis (serviço gratuito e anónimo, também disponível para a população geral); Referenciação 

dos resultados reativos, com opção de acompanhamento, para os cuidados de saúde no SNS; Consulta 

descentralizada para o tratamento da Hepatite C (no âmbito do protocolo entre o GAT e o CHLC - Hospital 

Santo António dos Capuchos); Cuidados de saúde: enfermagem, vacinação, consulta médica, consulta de 

saúde mental; apoio na aquisição, gestão e administração de medicação; Acompanhamentos 

individualizados por pares/navegação por pares aos cuidados de saúde e a outros serviços complementares; 

Apoio social: informação e referenciação em áreas relacionadas com saúde, tratamentos, documentação, 

prestações sociais, questões jurídicas, emprego/formação, habitação e acesso a outros serviços; Redução de 

riscos e minimização de danos associados ao consumo de SPA (drogas e álcool), Bolsa de Pares, promoção da 

Literacia em saúde através da construção conjunta (técnicos e PUD) de materiais informativos, organização 

de debates e palestras no espaço drop-in com participação ativa dos seus utilizadores. Participação em 

projetos de investigação; Disseminação dos resultados do projeto em eventos científicos; Advocacia na área 

das políticas de drogas. 

O GAT In Mouraria responde a uma população de cerca de 500 consumidores de substâncias psicoativas 

licitas e ilícitas (na sua maioria com policonsumos e metade em situação sem abrigo), com práticas de 

consumo de risco para a saúde individual e pública, em situação de vulnerabilidade social extrema e com 

dificuldade de acesso aos serviços sociais e de saúde da comunidade. Ao nível do consumo, estima-se que 

80% dos utilizadores dos serviços consomem Crack e/ou benzodiazepinas e/ou cannabis, 35% consomem 

heroína e/ou álcool. 

Atualmente, o GAT InMouraria presta ainda um serviço de apoio ao consumo mais seguro (fumado e 

injetado) para uma média mensal de 500 consumidores, sem financiamento.  Os dados sugerem a 

necessidade de melhoria e alargamento da resposta ao consumo assistido, face ao número crescente de 
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pedidos e aumento da comunidade migrante consumidora de SPA, nomeadamente do sul asiático – Nepal, 

Bangladesh, India e Paquistão -, na zona da Mouraria.  

A cidade de Lisboa tem uma grave carência de serviços com estas tipologias de resposta em redução de 

riscos.  

O Espaço Âncora promovido pelo CRESCER – atualmente suspenso por razões alheias à entidade – 

financiado pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Junta de Freguesia de Arroios, atuando numa sinergia dos 

modelos de Artes Participativas e Redução de Riscos, co-criando percursos de vida alternativos com as 

populações mais vulneráveis (pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas consumidoras de substâncias 

licitas e ilícitas, pessoas migrantes e trabalhadores/as sexuais). É possível encontrar diversas valências: 

disponibilização de material asséptico para consumo, apoio psicossocial; avaliação psiquiátrica, cuidados de 

enfermagem, snacks e pequeno-almoço, biblioteca, computadores e acesso à internet, aulas de inglês e 

português, balneário, roupeiro, lavandaria, TV, atividades ocupacionais, atividades expressivas e atelieres de 

artes e ofícios.  

Ponto de contacto da CRESCER  (zona ocidental), espaço fixo da Associação, onde se realizam as seguintes 

atividades: Troca e distribuição de material assético para consumo (fumado e injetado) e distribuição de 

preservativos (internos e externos), lubrificantes e bens de higiene; disponibilização de snacks e bebidas 

,acesso à casa de banho e banhos e disponibilização de roupa, redução de riscos pessoais, sociais e 

comunitários associados ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas; Informação e sensibilização e 

promoção da gestão segura do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e da adoção de praticas 

sexuais de menor risco; motivação para a adesão a cuidados de saúde básicos e a estruturas sociais, de 

saúde e de cidadania; encaminhamento e mediação para estruturas na área da saúde, social e cidadania de 

acordo com as necessidades  apresentadas pelas pessoas; apoio psicossocial, social e psicológico de pessoas 

que utilizam substâncias psicoativas, Cuidados de saúde (ex. administração de medicação, vacinação, 

tratamento de feridas e abcessos); Distribuição de naloxona e formação de administração de naloxona; 

Realização de testes rápidos para deteção de doenças e infeções sexualmente transmissíveis, Consulta de 

enfermagem, Observação e avaliação médica (Especialidade de Medicina Geral e Familiar e Especialidade de 

Psiquiatria). 

Drug  checking 

RIDE  rede de informação sobre drogas 
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Promovido pela associação Kosmicare, atualmente no âmbito do programa Bairros Saudáveis, e em 

consórcio com vários parceiros, com término previsto para outubro de 2022, tem como objetivo geral 

reduzir os riscos sociais e para a saúde, associados ao consumo de substâncias junto pessoas que usam 

drogas (PUD) em contextos de grande vulnerabilidade. Tem como territórios de intervenção:  Portugal Novo, 

Picheleira, Mouraria, Intendente  e Qta. Loureiro. 

Realiza as seguintes ações: capacitação e formação de Pares; capacitação e formação de equipas de 

intervenção comunitária; serviço de Drug Checking Móvel (serviço onde as pessoas que usam de drogas 

podem analisar quimicamente as substâncias psicoativas e receber informação objetiva e aconselhamento 

especializado); envolvimento com a comunidade e partilha de boas práticas com devolução dos resultados e 

avaliação do projeto com a comunidade, destinatários/as e entidades parceiras. Constitui-se como resposta 

essencial, respondendo a uma área lacunar identificada em anteriores diagnósticos, cuja manutenção é 

fulcral na articulação, nomeadamente com as salas de consumos vigiado. 

TABELA 5. Indicadores / Contextos RIDE: 2021 e 2022 

 
Indicadores/ Contextos 

2021 2022 Total 

(jan -dez) (jan-jun) 2021-2022 

Total Total Total 

R
ID

E
 

(i
n

ic
io

u
 e

m
 

o
u

t2
1
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N.º de amostras analisadas (Serviço Móvel em 
articulação com PCV, SAI e IN Mouraria) 0 147 147 

N. de Pares Formados 2 38 40 

N.º de Técnicos Formados 35 60 95 

N.º de PUD contactadas 27 175 202 

N.º Total de Ações de Drug Checking Móvel 0 43 43 

N.º de Moradores envolvidos 0 35 35 
N.º de equipas que recolhem material de 
consumo para análise 4 5 9 

N.º de Ações Envolvendo Moradores e PUD 0 4 4 

 

Consultas descentralizadas de infeciologia 

Uma vez que a proximidade e a promoção da acessibilidade se constituem como estratégias essências em 

RRMD para melhorar o acesso à saúde, parece-nos  útil salientar a importância das consultas 

descentralizadas de infeciologia a decorrer no território, tal como descritas na Estratégia de RRMD para a 

cidade de lisboa da  Rede Social de Lisboa – Grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos do Plano de 

Desenvolvimento Social 2017-202 (Subgrupo da Redução de Riscos e Minimização de Danos/Reinserção): 
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“A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2015 as hepatites virais tenham 
provocado 1.34 milhões de mortes. Este número é superior ao número de mortes provocadas 
pelo VIH/SIDA e comparável ao número de mortes por tuberculose. Das cinco hepatites virais 
conhecidas (A, B, C, D e E), as hepatites B e C são responsáveis por 96% da mortalidade, uma 
vez que não tratadas levam ao desenvolvimento de cirrose e cancro do fígado. O acesso ao 
rastreio é limitado e apenas uma reduzida percentagem das pessoas que vivem atualmente 
com hepatite viral está diagnosticada. Em 2016, a OMS adotou a primeira estratégia global 
do setor da saúde contra as hepatites virais 2016-2021, principalmente centrada nas 
hepatites B e C. Esta estratégia tem como objetivo principal erradicar as hepatites virais 
como ameaças graves à saúde pública até 2030, reduzindo as novas infeções em 90% e a 
mortalidade em 65% (WHO, 2016). Neste relatório era salientado que para terem impacto, 
as intervenções efetivas deveriam estar adaptadas à população-alvo, tendo em consideração 
as suas necessidades específicas, localização e contexto.  

A micro-eliminação é uma abordagem usada para ultrapassar as inúmeras barreiras 
identificadas no acesso ao tratamento da infeção pelo VHC. Esta abordagem perspetiva a 
erradicação em populações específicas tais como pessoas que consomem substâncias 
psicoativas por via endovenosa ou migrantes, através de projetos que envolvam inúmeros 
stakeholders (médicos, técnicos de intervenção comunitária, pares, etc.) em intervenções 
adaptadas aos desafios e necessidades da população em causa. Neste sentido, foram criados 
projetos que dessem resposta a esta necessidade, assegurando a realização de rastreios e 
tratamento em contexto comunitário, permitindo que cheguem a um grupo de pessoas que 
se mantêm afastados das estruturas de saúde mais convencionais, como os hospitais e desta 
forma contribuir para a melhoria das condições de vida desta população. Estes projetos 
incluem protocolos de colaboração com centros hospitalares e outras estruturas de saúde da 
ARSLVT com base num modelo de descentralização da consulta. Atualmente encontram-se 
em funcionamento 4 projetos neste âmbito: REACH_U (CRESCER), Consulta Descentralizada 
para o Tratamento da Hepatite C (GAT IN-Mouraria), Consulta do CDP (Ares do Pinhal), 
Projeto de microeliminação do vírus da hepatite C (Ares do Pinhal)” 

 

Outras iniciativas de advocacy, empoderamento, ajuda mútua entre pares dirigidas a grupos com 

vulnerabilidades acrescidas: 

Projeto  GAT-MANAS 

Promovido pelo GAT, dirigido a mulheres e pessoas não binárias, que realiza: Intervenção de redução de 

riscos e minimização de danos através de sessões informativas de educação para o consumo, distribuição de 

material asséptico e supervisão do mesmo; Apoio Mútuo entre mulheres e pessoas não binárias 

sobreviventes a violências (GAMEM - reunião semanal); Espaço de cuidados holísticos: meditação, pintura, 

cabeleireiro, teatro e improvisação, fotografia, escrita criativa; Conceção e venda de Fanzines; Apoio entre 

pares, mediação comunitária e social e de saúde: informação e referenciação em áreas relacionadas com 
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saúde, acesso a medicação, tratamentos, documentação, prestações sociais, questões jurídicas, 

emprego/formação, encaminhamento para Housing First, e acesso a outros serviços; Acesso semanal a 

roupa, alimentação, produtos de higiene íntima, alimentação, música e espaço de bem-estar (Sirigaita); 

Bolsa de Pares - formação semanal paga que envolve capacitação na área da RRMD e também outras 

atividades do foro holístico como meditação e arte terapia; distribuição de material para consumo fumado e 

injetado (seringas, cachimbos); distribuição de preservativos e gel lubrificante; participação em projetos de 

investigação-ação de âmbito nacional, europeu e internacional (YouthRise, EuroNPUD, Global Gender 

Center, INPUD). 

Redes Comunitárias 

Importa também registar que muitos são os fórum e redes comunitários que promovem a articulação entre 

as diversas respostas, procurando otimizar os recursos do território de acordo com as necessidades que 

surgem a cada momento. A volatilidade do fenómeno obriga a uma proximidade constante entre os diversos 

projetos e os diferentes atores do território, exigindo flexibilidade e permanente adaptação. 

 

1.1.2. INTERVENÇÃO EM CURSO EM CONTEXTOS RECREATIVOS 

 A intervenção em contextos recreativos destina-se a utilizadores de álcool e drogas em contextos de lazer. 

Sabendo que o uso de SPA se realiza nestes contextos, é importante promover a educação para o consumo 

junto dos utilizadores, de forma a reduzir os riscos a ele associados, e evitar consumos de maior risco. 

Consideramos que, pelas características da população a que se dirige, não podemos restringir a ação desta 

intervenção às fronteiras dos territórios/juntas de freguesia. A mobilidade dos frequentadores destes 

espaços, dos organizadores e da própria dinâmica da cidade, exige respostas flexíveis que nos permitam 

chegar a várias bolsas de utilizadores na cidade e inclusive poder vir a abranger as zonas limítrofes de Lisboa, 

muitas vezes a convite dos organizadores, por reconhecerem a importância deste trabalho. 

Se a crise pandémica dos últimos anos, exigiu uma adaptação a todos os projetos de RRMD de primeira 

linha, destinados aos consumidores de maior risco, também a exigiu à intervenção em contextos recreativos. 

Esta intervenção, com a ausência de festas e fecho dos locais de lazer noturno, teve os seus desafios 

próprios, investindo marcadamente na presença online, o que se constitui hoje como estratégia eficaz e com 

grande capacidade de outreach, permitindo outro tipo de intervenção de proximidade que importa reforçar 

e manter. 
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1.2.1. Ponto de Contacto e Informação em Contextos Recreativos – Kosmicare 

O projeto de redução de riscos está em funcionamento desde abril de 2019 e propõe-se intervir com pessoas 

que consomem SPA em ambientes recreativos noturnos em Lisboa. Aposta numa abordagem interventiva 

que se caracteriza por considerar o papel ativo da população-alvo na construção do seu conhecimento, 

promovendo a sua participação no desenvolvimento da intervenção, por descentralizar a intervenção do 

campo individual e apostar em dimensões que vão para além da pessoa, intervindo sobre (e envolvendo 

ativamente) o seu sistema social mais alargado: instituições, comunidades e contexto político. 

O projecto proposto apresenta também um caráter multissistémico ao localizar os seus contextos de 

intervenção nos processos de transformação do lazer noturno em Lisboa, ao contextualizar a emergência de 

novas tendências de consumo de SPA com base em fatores macrossistémicos, ao disponibilizar respostas 

adaptadas à diversidade de substâncias e riscos associados ao seu consumo e ao adotar uma perspetiva de 

género e de interseccionalidade que contempla as experiências de mulheres e grupos com diversidade 

sexual e de género.  

Os locais geográficos de intervenção estão situados em várias zonas da cidade de Lisboa, tendo sido 

considerados pelo facto de incluírem zonas, estabelecimentos ou eventos vocacionados para o lazer 

noturno.  

O projeto assenta a sua intervenção nas seguintes áreas de ação: 

Área 1) Ponto de contacto e informação (PCI) 

Esta área inclui um conjunto de medidas de redução de riscos a implementar em ambientes recreativos 

noturnos (ARN) com o objetivo de educar as pessoas que os frequentam para padrões e consumo mais 

seguros. 

1.1 Ponto de contacto e informação móvel 

Em eventos de média ou grande dimensão e densidade de frequentadores/as (+ de 100 frequentadores), 

onde sejam garantidas as condições mínimas para a intervenção (condições sanitárias, luminosidade, 

local tranquilo), o projeto disponibiliza um InfoHub - onde as pessoas podem procurar informação e 

aconselhamento, aceder a materiais e serviços de redução de riscos, entre outras respostas. Também se 

pretende que este seja um espaço seguro onde os frequentadores desses ARN se possam dirigir quando 

se perdem dos/as seus/suas amigos/as, quando se sentem inseguros/as, confusos/as ou indispostos/as 

ou precisam de ajuda por algum motivo. O InfoHub conta com a presença de profissionais da equipa 

técnica do projeto, e com pares com formação adequada. O apoio prestado baseia-se em técnicas de 
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intervenção breve inspiradas na entrevista motivacional e na educação não-formal, e também na triagem 

de casos para referenciação para serviços existentes na comunidade sempre que se verifique essa 

necessidade. 

Para além do aconselhamento e apoio da equipa técnica e pares do projeto, neste InfoHub serão 

disponibilizados: 

� Postais informativos sobre:  

o Várias substâncias psicoativas em português e em inglês; 

o Redução de riscos nos consumos de SPA em ambientes recreativos noturnos;  

o Interacções medicamentosas e policonsumo de SPA; sexualidade;  

o Emergência psicológica no uso de SPA;  

o Consumo problemático de canábis;  

o RR para homens que têm sexo com homens (HSH), entre outros. 

� Preservativos externos, internos e lubrificantes; 

� Material para o consumo aspirado de substâncias psicoativas  

� Material informativo sobre IST e práticas sexuais de risco (a ser disponibilizado pela DGS e pelo GAT); 

� Testes de alcoolemia; 

� Tampões auditivos 

� Drug checking – em eventos que assim o justifiquem, quer pela sua dimensão e durabilidade, quer 

pelas condições logísticas, sanitárias e ambientais;  

� Espaço de atendimento a situações de emergência psicológica associada a usos de SPA – em eventos 

que assim o justifiquem, quer pela sua dimensão e durabilidade, quer pelas condições logísticas, 

sanitárias e ambientais; 

� Informação sobre violência sexual e a sua relação com o consumo de substâncias psicoativas em 

ambientes recreativos noturnos 

1.2 Ponto de contacto e informação fixo 

Complementarmente o projeto tem disponível também um ponto de contacto e informação fixo, 

localizado numa área próxima de zonas de diversão noturna que tem atividades a decorrer em 2 dias por 

semana. Neste local, para além da disponibilização de materiais informativos e de redução de riscos 

fornecidos por profissionais e pares especializados em intervenções breves e aconselhamento 

especializado, está disponível um serviço de drug checking e um serviço de aconselhamento orientado 

para a integração de situações de crise psicológica relacionadas com o uso de SPA.  
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1.3 Drug checking 

Por forma a informar os potenciais utilizadores de substâncias sobre a real composição química das SPA e 

deteção de adulterantes tóxicos, o projeto irá oferecer um serviço de drug checking (serviço de análise de 

substâncias). Este serviço é disponibilizado sempre de forma integrada e em coordenação com os 

técnicos do InfoHub, que têm como missão contextualizar o serviço, informar sobre o seu alcance e 

limitações, assim como discutir com o utilizador o resultado da análise, incluindo a abordagem a que 

medidas poderão ser adotadas para gerir os riscos aquando o seu potencial consumo. 

Ao mesmo tempo este serviço torna possível a monitorização dos mercados informais de drogas, 

possibilitando a recolha de informação sobre os padrões de adulteração e detecção do aparecimento de 

novas substâncias psicoativas e/ou perigosas, sendo esta informação divulgada através de vias de 

comunicação e alerta rápido, sempre que necessário. 

O serviço de drug checking é disponibilizado: i) em regime de drop-in, sendo oferecido o serviço duas 

vezes por semana a par das atividades desenvolvidas no PCI fixo, e ii) em ‘situ’, ou seja, em festas e 

eventos com dimensão suficientemente grande e com estruturas que permitam a montagem do 

laboratório móvel. No PCI fixo existe um trabalho de continuidade com o nosso público-alvo, abrindo 

possibilidade de aprofundar a relação com os utilizadores, enquanto que o serviço in situ permite usar 

esta ferramenta de redução de riscos onde o consumo acontece, tornando possível a prevenção ‘in loco’ 

do consumo não intencional de substâncias adulteradas, de identidade trocada ou de formulações sobre-

dosificadas. 

1.4 Intervenção na crise relacionada com os usos de substâncias psicoativas em ambientes recreativos 

nocturnos/ Consulta de apoio psicológico e redução de riscos 

Os serviços que o projeto oferece no que diz respeito à intervenção na crise psicológica relacionada com o 

uso de substâncias psicoativas e comtemplam a intervenção no momento em que a emergência psicológica 

ocorre, com um caráter de proximidade nos próprios ambientes recreativos noturnos ; um serviço de 

consulta  de apoio psicológico e redução de riscos que se subdivide em 4 tipos de apoio principais: 1) apoio à 

estão do consumo de substâncias psicoativas; 2) apoio à crise psicológica relacionada com o uso de SPA; 3) 

apoio no âmbito de interações medicamentosas e saúde mental; 4) apoio a praticantes de chemsex.  
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1.5 Giros de Rua em Zonas de Lazer Noturno 

Quando as condições dos espaços de lazer nocturno não reúnem as condições para a montagem do infoHub, 

a equipa do projeto realiza rondas por vários estabelecimentos e pelo espaço público (ruas, largos) onde 

os/as técnicos/as e pares da equipa deixam algum material informativo, conversam com os/as 

trabalhadores/as do estabelecimento e também com algumas pessoas que os frequentam, onde distribui um 

postal informativo específico com informação sobre o projeto e seus serviços, a sua localização e horários, e 

dicas gerais de redução de riscos associados ao consumo de SPA e à frequência de ambientes recreativos 

noturnos, um postal de redução de riscos geral e postais referentes a campanhas pertinentes. 

1.6 Campanhas temáticas para públicos estratégicos 

O projeto também faz uso de estratégias de Marketing social, digital e de ambiente com o objetivo de 

aumentar o alcance e chegar a públicos estratégicos. O projeto está envolvido na realização de três 

campanhas: campanha sobre Consumo Esporádico Excessivo de álcool e redução de riscos; campanha sobre 

canábis e redução de riscos; campanha sobre Chemsex e redução de riscos para homens que fazem sexo 

com homens (HSH) 

Área 2) Dinamização do grupo de pares voluntários/as  

O projeto contempla também a formação de pares voluntários/as, enquanto uma estratégia de intervenção 

transversal a todo o projeto. Os/as pares recrutados/a recrutar são/serão pessoas que frequentam 

ambientes recreativos noturnos, que sejam consumidores ou não de substâncias psicoactivas. 

O plano de formação deste grupo de pares pressupõe vários momentos, desde o recrutamento através da 

divulgação estratégica em ambientes de lazer noturno e nas redes de contacto do projeto; entrevista 

individual; formação contínua; reuniões de debriefing mensais, entre outros.  

A participação dos pares nas atividades do projeto tem em conta a disponibilidade do/a par e também as 

suas habilitações, competências e áreas de interesse. 

Área 3) Netreach work - Intervenção de proximidade online 

A equipa tem perfis nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Spotify (entre outras App de 

podcasts) que lhe permite manter o contacto com o seu público-alvo e chegar a uma audiência mais 

alargada, aumentando assim o alcance das suas mensagens de redução de riscos. Estas plataformas 

(principalmente o Facebook e Instagram) facilitam também o contacto com os/as beneficiários/as do 
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projeto, através do Messenger, o que permite responder a dúvidas especificas. Criou um website com os 

seus panfletos disponíveis, que funciona como um recurso com conteúdos em Português para apoiar a 

redução dos riscos associados ao consumo de drogas. E participa na criação e tradução de conteúdos para 

diversas app´s com o objetivo de apoiar as pessoas que consomem drogas na redução dos potenciais riscos 

associados a esses consumos.   

Área 4) Prevenção ambiental 

Numa lógica em que se considera que muitas vezes os comportamentos de risco são influenciados por 

fatores ambientais, o projeto tem vindo a implementar ações que permitam a promoção e melhoria das 

condições de saúde e segurança em ambientes de lazer. 

Área 5) Capacitação e investigação 

O projeto contribui para a produção de conhecimento baseado na evidência e para a partilha de boas 

práticas de intervenção com pessoas que utilizam substâncias psicoativas e que frequentam ambientes 

recreativos noturnos. Para o acompanhamento científico do projeto, existem articulações com grupos de 

investigação e Instituições do Ensino Superior,  

A tabela abaixo mostra a expressão dos indicadores no primeiro semestre do corrente ano (2019), visto o projeto só 

estar em funcionamento desde abril de 2019. 

TABELA 6. Indicadores 2019 a 2022 

 
Indicadores/ Contextos 

2019 2020 2021 2022 Total 

(maio -
dez) 

(jan -dez) (jan -dez) (jan-
jun) 

2019-2022 

Total Total Total Total Total 

Nº de pessoas contactadas 4203 1459 13162 2491 21315 

Nº de intervenções/ saídas no terreno 19 11 7 9 46 

Nº de flyers distribuídos 8937 6869 6953 4802 27561 

Nº de Kits sniff distribuídos 6180 9520 6640 8020 30360 

N.º de Preservativos distribuídos 3368 2191 2777 1437 9773 
N.º de Consultas de Apoio Psicológico e 

Redução de Riscos 
3 33 47 48 131 

 
N.º de amostras analisadas (Drop-In e 
Festivais) 

80 199 257 228 764 

N.º de artigos científicos /capítulos de 
livros 

publicados 

4 1 5 2 12 

N.º de artigos publicados nos media 9 7 9 3 28 
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N.º Intervenções Online (Infohub Virtual, 

webinares, posts informativos, etc..) 

Não 
contabilizad
o 

 
42 

 
48 

 
21 

 
111 

N.º de novos seguidores nas redes 
sociais 

2047 4561 4046 992 11646 

N.º de mensagens/e-mails onde foi 
realizada 

intervenção RRMD 

135 734 560 480 1909 

N.º de contactos telefónicos onde foi 
realizada 

intervenção RRMD 

101 278 296 328 1003 

N.º de Pares formados 28 37 32 15 112 
N. º de relatório com disseminação de 

resultados que foram produzidos 
0 1 1 3 5 

N.º de NPS reportadas ao EWS 2 10 9 6 27 
N.º de NPS analisadas nos serviço de 
drug 

checking 

4 31 47 29 111 

N.º total de amostras analisadas nos 
serviços 

de drug checking fixo e móvel 

80 199 257 375 911 

 

1.2 NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO COM UTILIZADORES COM CONSUMOS DE ELEVADO RISCO EM 

CONTEXTO DE VULNERABILIDADE 

 

“O trabalho paliativo, estando destinado aos que precisam de auxílio, através de medidas 
ativas e apoiadas pelo trabalho social de promoção do indivíduo, reconhece-se através da 
ação personalizada. Este tipo de apoio reconhece-se pelo enfoque da intervenção que é 
centrada no indivíduo, procurando a sua reabilitação, em simultâneo, como pessoa moral, 
como um ser portador de dignidade e como ser social. Focalizado no desafio de uma 
procura de não desafiliação e na ausência de possibilidade de integração, o trabalho social 
prolonga as políticas de redução de riscos e evita a agudização das situações.” 

 

Tal como referido no anterior diagnóstico, mantém-se a necessidade urgente e transversal à cidade de 

Lisboa de estruturas físicas intermédias de proximidade para Pessoas que usam drogas e/ou álcool, que 

ofereçam um conjunto de serviços polivalentes, que garantam a ponte entre a rua como espaço de pertença 

e as restantes estruturas sócio sanitárias de referência. Estes espaços, representam pontos de contacto com 
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uma abordagem comunitária, garantindo intervenções sociais como complemento à intervenção em saúde 

pública, junto de populações vulneráveis. É, portanto, essencial garantir a continuidade da resposta dos 

Pontos de contacto/Centros de Redução de Danos como o GAT InMouraria, e, dada a importância da 

proximidade destas respostas, manter uma avaliação permanente das necessidades de cada ponto do 

território, de forma a responder de forma adequada, eficaz e inclusiva. Criando locais de pertença, é possível 

estabelecer relações de confiança, estabelecendo relações de confiança, é possível reduzir riscos e minimizar 

anos, com impacto positivo, na Saúde dos utilizadores e na saúde pública, o que se traduz também num 

impacto positivo a nível socioeconómico. 

Desde o último diagnóstico até ao momento, foi implementado, com apoio Municipal, o Programa de 

Consumo Vigiado Móvel, agora integrado como Projeto no âmbito do PORI. Os dados, ao longo do período 

experimental, confirmam o esperado potencial de outreach e a capacidade de adaptação de uma resposta 

móvel, às sucessivas alterações no terreno; desenhou-se e deu-se inicio à implementação do SAI, que se 

revela uma resposta há muito necessária, responde a uma realidade que supera o esperado, e tem 

constituído um desafio permanente, dada a dimensão do fenómeno naquela zona da cidade.  Reforçamos 

também a importância da implementação da resposta de drug checking como recurso comunitário e em 

articulação com as salas de consumo vigiado.  

É crucial garantir a continuidade destas respostas, que, apesar de iniciadas nos últimos 3 anos, respondem a 

necessidades há muito identificadas. : as salas de consumo vigiado, hoje sustentadas pela evidência dos seus 

resultados, constituem uma intervenção essencial, face à qual importa agora avaliar a estratégia de 

distribuição física no território; De acordo com a informação recolhida junto dos diversos parceiros, há vários 

pontos da cidade onde a necessidade é clara, para além das áreas já cobertas pelo PCVM e pelo SAI há 

respostas em desenvolvimento na procura da criação de espaços de uso mais seguro no Centro de 

acolhimento de santa barbara e no In Mouraria. No lumiar, o consumo mantém-se, apesar de, dadas as 

mudanças urbanísticas do território, estar a acontecer de forma menos visível, dentro de edifícios devolutos. 

Ligadas a estas necessidades, há evidência de que a intervenção junto dos parceiros da comunidade é 

essencial de forma a assegurar que a marginalização e o estigma não afastam as PUD´s das respostas de 

sociais e de saúde. 

É essencial garantir a continuidade da resposta dada pelo projeto RIDE, que permite, pela primeira vez, o 

drugchecking das drogas junto de populações vulneráveis, possibilitando, não só um uso mais seguro e a 

promoção de mais e melhores estratégias de RRMD, bem como um melhor conhecimento e monitorização 

dos mercados de droga;  
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Durante os últimos anos, houve maior acessibilidade dos projetos de RRMD a naloxona spray nasal e, após 

formação de pares no terreno, começou a ser realizada a sua distribuição em meio comunitário, garantindo 

uma maior cobertura e uma melhor e mais eficaz prevenção de overdoses. É importante manter a 

distribuição junto das respostas de RRMD e promover a formação de pares de forma e a distribuição 

comunitária. 

 A procura de adaptação, das respostas de acolhimento, ás pessoas que utilizam drogas e/ou álcool é 

também ilustrativa de que há um grande número de pessoas em situação de sem abrigo com CAD e de que, 

neste contexto, a abordagem de RRMD é incontornável. Conseguir ir ao encontro das pessoas e das suas 

reais dificuldades, é a única forma de as aproximar dos serviços sociais e de saúde e garantir a eficiência, até 

económica, das diferentes respostas.  

A necessidade de respostas de cuidados continuados, que há uns anos era emergente, é, neste momento, 

urgente, tendo em conta que não existe apoio a pessoas que, pelo seu percurso de consumo de drogas e/ou 

álcool se encontram em situação de grande vulnerabilidade e que não se “encaixam” nas estruturas sociais e 

de saúde tradicionais/formais. Sendo necessária a criação de respostas especificas e/ou a 

sensibilização/formação e alargamento das respostas existentes para garantir a inclusão das pessoas com 

CAD. 

O envelhecimento no grupo de pessoas que usam drogas, sendo resultado de anos de políticas de cuidado 

eficazes, traz agora outros desafios que nos exigem medidas ao nível dos cuidados de saúde continuados e 

paliativos, e formação para dotar e capacitar a cidade de um conjunto de respostas que atualmente são 

inexistentes.  

Transversal a quase todas as respostas de RRMD o PNTS mantém o seu caracter imprescindível. No entanto, 

face aos novos padrões de consumo e ao aumento do consumo fumado, como sustentado pelos dados do 

consumo vigiado, é necessário assegurar a distribuição de material para consumo fumado de forma a 

diminuir os riscos associados ao mesmo e consolidar o princípio da não partilha de material de consumo 

junto dos utilizadores de droga. 

A existência de grupos com especificidades próprias, como mulheres, pessoas não binárias, migrantes, 

refugiados, obriga a uma procura transversal de adequação nas respostas, ou mesmo da criação de 

respostas ou horários dedicados, de forma a garantir respostas inclusivas e culturalmente sensíveis. 

A inclusão de pares/peritos em experiência nos projetos de RRMD, metodologia reforçada no anterior 

relatório, tem vindo a ser aplicada com aparentes benefícios na intervenção. É importante apoiar esta 
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metodologia, de forma a consolidar o trabalho de pares em RRMD, nomeadamente  através, do 

reconhecimento de competências/formação especifica que permita regular a profissão e da valorização 

especifica em sede de candidatura Tratando-se de um trabalho com desafios próprios, é também importante 

a adoção de estratégias específicas, que podem passar pelo reforço de espaços de inter e supervisão, entre 

outras.  

É ainda importante ter presente que toda a rede de cuidados sociais e de saúde, responde a pessoas que 

utilizam álcool e/ou drogas e que cabe aos diversos atores com competências nesta área, promover as 

estratégias necessárias a adequação das respostas ás necessidades especificas desta população. Assim, deve 

procurar-se reforçar a formação dos diversos parceiros, em RRMD, intervenção sensível ao trauma e 

intervenções culturalmente sensíveis. 

Acrescentamos agora que o levantamento de necessidades realizado no âmbito do Grupo de Trabalho dos 

Comportamentos Aditivos, do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2013-2025 e do atual PDS 2017-

2020 da Rede Social, vai ao encontro do acima exposto e evidência necessidades que, genericamente, se 

mantêm, reforçando a importância de garantir a continuidade das respostas  em desenvolvimento e  a de 

promover a criação de novas respostas de forma  a colmatar as lacunas existentes na intervenção junto dos 

de consumidores de maior risco, nomeadamente: 

a) “a) Alargar as respostas de habitabilidade (HOUSING FIRST), que não imponham um 
projeto de vida ou a abstinência (situação particularmente premente para o abuso de álcool, 
mas também válida para as outras dependências) e que integrem as práticas na área da 
redução de riscos, assegurando igualmente o acompanhamento psico-social e de ligação às 
respostas de saúde; 

b) Dado o envelhecimento da população alvo e suas comorbilidades, a necessidade de criar 
residências de transição terapeuticamente assistidas que não imponham uma condição de 
abstinência e que permitam dar resposta aos indivíduos com problemas de saúde graves 
(situações após alta hospitalar ou de espera por uma resposta de internamento/cuidados 
continuados especializada, situações de emergência, ex-reclusos que cumpriram final de 
pena em hospital prisional) que se encontrem numa situação de sem abrigo ou que não 
tenham condições para permanecer nas suas residências; 

c) Implementação de equipas domiciliárias para dar resposta a pessoas que mantêm toma 
diária de medicação, sem autonomia ou meios para se deslocarem aos serviços (ex.: 
medicação tuberculostática, tratamento de VHC ou VIH e metadona);  

d) Desenvolvimento de respostas ao nível da reinserção (área ocupacional, formação à medida, 
emprego protegido, empresas de inserção) adaptadas às necessidades de uma população 
caracterizada por percursos prolongados de exclusão social, com baixos níveis de 
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escolaridade e/ou qualificação, com défices nas competências pessoais e sociais, com 
doenças crónicas, comorbilidades psiquiátricas e outras problemáticas; 

e) Agilizar o encaminhamento para as comunidades terapêuticas da população abrangida pelas 
equipas de redução de riscos; 

f) Alargamento dos Pontos de Contacto e Informação capazes de funcionar como uma resposta 
de proximidade e primeira linha, nos diferentes territórios onde foi identificada uma maior 
aglomeração de consumidores em maior risco (Lumiar, Casal Ventoso/ Vale de Alcântara, 
Quinta do Lavrado/Freguesia da Penha de França e Freguesia do Beato); 

g) Dar seguimento ao projeto de implementação dos programas de consumo vigiado fixos, 
previstos para o Lumiar e Vale de Alcântara. Avaliar a pertinência de instalar estes 
programas noutras zonas da cidade, nomeadamente na zona oriental, seja através da 
unidade móvel ou mesmo da implementação de um dispositivo fixo; 

h) Alargar a resposta e capacidade de rastreio das organizações de base comunitária para as 
pessoas com risco acrescido para as infeções por VIH, hepatites virais, outras infeções 
sexualmente transmissíveis e Tuberculose, robustecer a capacidade de resposta às pessoas 
que vivem com VIH, hepatites virais e outras doenças transmissíveis contribuirá para o 
cumprimento das metas estipuladas no âmbito da iniciativa “Lisboa Sem Sida-Fast Track 
Cities” promovida pela ONUSIDA e do compromisso da Declaração de Paris, bem como, as 
metas de 2020 a 2030 para eliminação da Hepatite C através: 1) da promoção do acesso e 
adesão aos tratamentos fomentando a agilização do processo de referenciação hospitalar e 
2) da implementação de consultas descentralizadas em meio comunitário, em serviços de 
proximidade e em parceria com hospitais de referência; 

i) Alargar o serviço de drug checking a outros territórios e a populações mais vulneráveis, 
nomeadamente através da criação de uma estrutura móvel e em articulação com as equipas 
de rua e os programas de consumo vigiado; 

j) Dar continuidade às respostas de emergência desenvolvidas para fazer face às necessidades 
decorrentes da COVID-19, adaptando as mesmas à evolução da situação no país e na Cidade 
de Lisboa, através da permanente articulação entre os diferentes parceiros com 
responsabilidades nesta matéria e do reforço dos recursos necessários na área social e da 
saúde; 

k) Criação de programas de RRMD para as pessoas que consomem álcool, nomeadamente a 
criação de Programas de Gestão do Consumo de Álcool. Existe a necessidade de produzir 
conhecimento científico na área dos consumos de álcool em contexto de RRMD. Os 
Programas de Gestão do Consumo de Álcool, também conhecidos por Wet Houses, permitem 
que pessoas com consumo abusivo ou dependência de álcool possam passar por estruturas 
intermédias, com componente social e uma forte componente clínica, antes da adesão a 
tratamento; 
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l) Considerar as questões de género como área transversal a todos os serviços e intervenções, 
seja através da criação de horários ou serviços específicos; do treino e sensibilização das 
equipas e técnicos para estas temáticas; da inclusão nas equipas da maior diversidade 
possível; ou do desenvolvimento de redes de referenciação ou encaminhamento para outros 
serviços direcionados a mulheres e pessoas não binárias.” 

 

1.3 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RRMD 

Apresentam-se de seguida, quadros resumo sistematizando as principais problemáticas identificadas, as 

respostas em desenvolvimento e as áreas lacunares/propostas de intervenção, consideradas necessárias na 

área da Redução de Riscos e Minimização de Danos na Cidade de Lisboa. 
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PROBLEMA (1) – CONSUMIDORES DE RUA COM COMPORTAMENTOS DE RISCO  
Território- Concelho de lisboa  
Grupo – Cerca de 2400 indivíduos consumidores de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas 

Problemáticas Intervenções existentes no território 
Áreas Lacunares/ Intervenções a 

Desenvolver 

• Consumo de elevado risco em 
contexto de vulnerabilidade 
social (consumo a céu aberto, 
consumo de rua, contexto de 
violência, falta de assepsia e 
segurança); 

• Comportamentos de risco 
associados ao consumo com 
impacto na saúde individual e 
pública;  

• Consumo problemático de crack 
e mau uso de medicamentos 
prescritos 

• Consumo problemático de 
álcool 

• Prevalência elevada de doenças 
infeciosas associadas às práticas 
de consumo e práticas sexuais 
não protegidas; 

• Dificuldade de acesso e 
afastamento crónico dos 
serviços de saúde, sociais e de 
cidadania da rede formal;  

• Baixa adesão a 
acompanhamento terapêutico e 
terapêuticas medicamentosas 

Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), atualmente em prorrogação - 
CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária: 

Redução de riscos pessoais, sociais e comunitários associados ao uso de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas;  
Promoção da gestão segura do consumo de substâncias psicoativas lícitas e 
ilícitas e da adoção de praticas sexuais de menor risco 
Motivação para a adesão a cuidados de saúde básicos e a estruturas sociais, de 
saúde e de cidadania 
Programa de Troca e distribuição de material assético para consumo (fumado e 
injetado) 
Distribuição de preservativos (internos e externos), lubrificantes e bens de 
higiene  
Informação e sensibilização sobre formas mais seguras de consumo de 
substâncias psicoativas de substâncias psicoativas e estratégias de redução de 
riscos e minimização de danos; 
Encaminhamento, mediação e transporte para estrutura na área da saúde, 
social e cidadania de acordo com as necessidades apresentadas pelas pessoas 
Limpeza de locais de consumo de substâncias psicoativas 
Apoio psicossocial, social e psicológico de pessoas que utilizam substâncias 
psicoativas 
Cuidados de saúde (ex. administração de medicação, vacinação, tratamento de 
feridas e abcessos) 
Distribuição de naloxona e formação de administração de naloxona 
Realização de testes rápidos para deteção de doenças e infeções sexualmente 
transmissíveis 
Observação e avaliação médica em contexto de rua (Especialidade de Medicina 
Geral e Familiar e Especialidade de Psiquiatria) 

• Dar continuidade às intervenções 
em curso no âmbito do trabalho em 
contexto de rua, junto dos 
consumidores de substâncias 
psicoativas lícitas e ilícitas, 
promovendo estratégias de redução 
de riscos e, sempre que possível, o 
seu encaminhamento para 
programas de tratamento ou outros 
serviço de retaguarda. 

• Intensificar a intervenção das 
Equipas de Rua em territórios onde 
se tem mantido ou verificado um 
aumento dos consumidores de rua, 
designadamente nos bairros 
Portugal Novo, Casal Ventoso, 
Loureiro, Quinta do Lavrado, Beato e 
lumiar 

• Adequar estratégias às 
características e problemáticas 
especificas de cada território 

• Manter a metodologia de trabalho 
de pares/peritos de experiência e 
procurar criar condições para que 
ela possa acontecer de forma 
sustentada: regulação/equiparação 
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• Baixa motivação e ausência 
regular no acompanhamento 
para tratamento de substituição 
opiácea, bem como para outros 
tratamentos que melhorem a 
qualidade de vida deste grupo, 
como por exemplo, tratamento 
antirretroviral, tratamento de 
antivirais de ação direta. 

• Dificuldade de acesso aos 
cuidados primários de saúde; 

• Retraumatização no contacto 
com serviços sociais, de saúde, 
forças polícias e outras 
respostas comunitárias; 

• Discriminação e Estigmatização;  

• Perda da vinculação saudável 
com a família e outras pessoas 
de referência  

• Trauma e dificuldades ao nível 
das competências sociais e 
pessoais; 

• Perturbações emocionais e 
elevada prevalência de doença 
mental. 

• Fraca qualificação profissional e 
baixa escolaridade, falta de 
oportunidades de trabalho e 
emprego apoiado e dificuldade 
de inclusão social e profissional 
e ocupações profissionais 

 
Projeto RIDE/ Serviço de drug checking móvel, com término a 30 de outubro de 
2022 - promovido pela Kosmicare 
 

• Análise de substâncias psicoativas em unidade móvel 

• Analise de alta precisão de material de consumo (caricas) 

• Produção de relatórios bimensais e disseminação entre as várias equipas e 
organismos de intervenção em CAD, com os resultados das análises 
realizadas 

• Programa de Educação de Pares 

• Formação de Técnicos 

• Ações sensibilização e envolvimentos de moradores/as e comunidade local 
de forma a criar relações de confiança mutua. 
 

Centro de Redução de Danos/ Ponto de Contacto e informação “GAT IN 
Mouraria”: 

● Redução de riscos e minimização de danos associados ao consumo de SPA 
(drogas e álcool) 

● Serviço de rastreio: testes rápidos do VIH, hepatite C, hepatite B e sífilis 
(serviço gratuito e anónimo, também disponível para a população geral);  

● Referenciação dos resultados reativos, com opção de acompanhamento, 
para os cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde;  

● Acompanhamentos individualizados por pares/navegação por pares aos 
cuidados de saúde e a outros serviços complementares;  

● Cuidados de saúde: enfermagem, vacinação, consulta médica, consulta de 
saúde mental (psiquiatria e psicologia) walk in, apoio na aquisição, gestão e 
administração de medicação;  

● Consulta descentralizada para o tratamento da hepatite C (no âmbito do 
protocolo entre o GAT e o CHLC - Hospital Santo António dos Capuchos); 

● Apoio social: informação e referenciação em áreas relacionadas com 
saúde, tratamentos, documentação, prestações sociais, questões jurídicas, 

da profissão, formação, inter e 
supervisão. 

• Adequação do trabalho de rua à 
problemática dos consumidores de 
rua de álcool, nomeadamente nas 
zonas Ribeirinha e Gare do Oriente. 

• Melhoria das respostas, articulação 
e encaminhamento para as 
estruturas da saúde, 
nomeadamente Hospitais, Unidade 
de Alcoologia (de registar uma 
melhoria da resposta referida pelos 
projetos), Centro das Taipas e ETE 
de Xabregas, Cuidados Primários e 
serviços de Saúde Mental. 

• Garantir o financiamento, no âmbito 
do PORI da intervenção do Centro 
de Redução de Danos existente na 
Mouraria, (resposta desenvolvida 
pelo GAT no Projeto “IN Mouraria”), 
que se encontra parcialmente em 
risco de fechar a sua resposta no 
âmbito da equipa de redução de 
danos. 

• Necessidade de alargar a rede de 
respostas ao nível dos Pontos de 
Contacto/ Centros de RD de 
Informação para pessoas que usam 
drogas, por forma a apoiar a 
população mais envelhecida.  

• A necessidade destas respostas 
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precárias, informais e sem 
proteção social; 

• Criminalidade e Violência 
associada aos mercados ilícitos 
de compra e venda de 
substâncias psicoativas; 

• Trafico de substâncias 
psicoativas; 

• Ausência de respostas 
especificas para aging users, 
acima dos 45, que tenham em 
conta o envelhecimento 
precoce desta população e as 
suas necessidades sociais e de 
saúde, especificas 

• Ausência de respostas onde as 
pessoas que usam álcool e 
drogas possam permanecer 
durante o dia, ex. espaços de 
convívio  

• Falta de adaptação dos serviços 
da comunidade às necessidades 
dos utilizadores de droga e 
álcool  

• Aumento do número de pessoas 
em situação de sem abrigo.  

• Aumento da necessidade de 
resposta a pessoas de outros 
países, incluindo de países fora 
da EU (ex. Nepal, India, 
Bangladesh), com dificuldades 

emprego/formação, habitação e acesso a outros serviços;  

● Drop-In: Espaço de convívio, promotor de relação, onde a população alvo 
pode ter acesso a complemento alimentar, telefone e internet, distribuição 
de produtos de higiene e roupa; promoção de atividades 
ocupacionais/lúdicas 

● Bolsa de Pares 

● Distribuição de material para consumo fumado e injetado (seringas, 
cachimbos);  

● Distribuição de preservativos e gel lubrificante;  

● Literacia em saúde através da construção conjunta (técnicos e PUD) de 
materiais informativos, organização de debates e palestras no espaço drop-
in com participação ativa dos seus utilizadores. 

● Participação em projetos de investigação;  

● Disseminação dos resultados do projeto em eventos científicos;  
● Advocacia na área das políticas de drogas. 

Programa de Consumo Vigiado Móvel – Médicos do Mundo 

• Promover o acesso dos Utilizadores de Drogas Injetáveis (UDI), 
particularmente daqueles que se encontram numa situação de maior 
vulnerabilidade social e de saúde, a condições de consumo injetado mais 
seguro;  

• Atuar em caso de overdose; melhorar a saúde dos UDI pela redução da 
morbilidade e mortalidade associada à sobredosagem e da prevenção dos 
riscos e danos associados ao consumo injetado (infeção por VIH, VHB, VHC, 
infeções bacterianas, danos nas veias);  

• Promover o acesso, encaminhamento e acompanhamento dos UD para a 
rede de recursos existente na cidade de Lisboa (serviços de saúde e 
sociais); prestar cuidados básicos de saúde; aumentar a aceitação e 
conhecimento acerca das vantagens do PCVM;  

• Promover a literacia em saúde junto à comunidade; combater o estigma e 
a discriminação; promover a participação e envolvimento das pessoas que 

continua evidente nas zonas de 
maior concentração de 
consumidores problemáticos em 
contexto de rua (Casal Ventoso/Vale 
de Alcântara, Portugal novo/ 
freguesia do areeiro Freguesia da 
Penha de França e Freguesia do 
Areeiro Beato e Marvila 
Mouraria/Freguesia Santa Maria 
Maior e Lumiar). 

• Garantir a continuidade de 
implementação das respostas de 
consumo vigiado já em curso nas 
freguesias do beato areeiro Marvila 
penha de franca e arroios e Campo 
de Ourique  e dar continuidade a  
salas de consumo vigiado, de 
pequena dimensão, em zonas de 
maior concentração de 
consumidores problemáticos em 
contexto de rua em locais onde o 
consumo vigiado já ocorre com 
significativa expressão diária, 
nomeadamente o centro de 
Acolhimento de Santa Bárbara o  
espaço do In Mouraria e em outros 
espaços e territórios onde há 
utilizadores com  consumo 
expressivos  
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acrescidas no acesso às 
estruturas de apoio  

• Problemáticas especificas - 
grupo de cerca de 100 mulheres 
e pessoas não binárias 
utilizadoras de drogas, 
sobreviventes a múltiplas 
violências, nomeadamente 
mulheres sem abrigo, 
trabalhadoras do sexo, 
migrantes, mulheres e pessoas 
não binárias que vivem com VIH 
e Hepatite C, com 
descapacidade física e/ ou 
problemas de saúde mental, 
mulheres LGTBI+, vítimas de 
violência domésticas, mães 
jovens. Maternidade, perda da 
custódia dos filhos e uso de 
substâncias;  

• Mulheres e pessoas não binárias 
migrantes ou em situação 
irregular em Portugal; 

• Vítimas de violência doméstica, 
processos traumáticos advindos 
de episódios de violência, no 
âmbito familiar e no exercício 
da profissão. 

• Desconhecimento das 
substâncias de corte que 
existem no mercado. 

usam drogas em atividades do PCVM; promover a formação (dirigida a 
pares, utentes, parceiros, equipa); promover a investigação, redação e 
publicação de artigos.  

Serviço de Apoio Integrado (Ares do Pinhal) 

• Diagnóstico de Rastreio rápido do VIH, hepatite B e C e sífilis, HIV e HCV e 
respetiva referenciação e acompanhamento; 

• Consulta de enfermagem e médica;  

• Programa de troca de material para o consumo mais seguro: agulhas de vários 
calibres/seringas, cachimbos e prata e outro material asséptico para consumo; 

• Encaminhamento para estruturas da saúde e sociais. 

• Espaço de convívio, onde a população alvo pode ter acesso à internet, banco de 
roupa, lavagem de roupa, balneário e pequenos snacks. 
 

Um ponto de contacto da CRESCER  (zona ocidental), um espaço da Associação, 
onde se realizam as seguintes atividades: Troca e distribuição de material assético 
para consumo (fumado e injetado) e distribuição de preservativos (internos e 
externos), lubrificantes e bens de higiene; disponibilização de snacks e bebidas 
,acesso à casa de banho e banhos e disponibilização de roupa, redução de riscos 
pessoais, sociais e comunitários associados ao uso de substâncias psicoativas lícitas 
e ilícitas; Informação e sensibilização e promoção da gestão segura do consumo de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e da adoção de praticas sexuais de menor 
risco; motivação para a adesão a cuidados de saúde básicos e a estruturas sociais, 
de saúde e de cidadania; encaminhamento e mediação para estruturas na área da 
saúde, social e cidadania de acordo com as necessidades  apresentadas pelas 
pessoas; apoio psicossocial, social e psicológico de pessoas que utilizam substâncias 
psicoativas, Cuidados de saúde (ex. administração de medicação, vacinação, 
tratamento de feridas e abcessos); Distribuição de naloxona e formação de 
administração de naloxona; Realização de testes rápidos para deteção de doenças e 
infeções sexualmente transmissíveis, Consulta de enfermagem, Observação e 
avaliação médica (Especialidade de Medicina Geral e Familiar e Especialidade de 
Psiquiatria). Está também em curso o projeto  

• Para um bom desempenho dos 
Programas de Consumo Vigiados, os 
mesmos carecem de poder testar as 
substâncias usadas, o que permite 
dar informação fidedigna aos 
utilizadores, e ao mesmo tempo, 
permite conhecer melhor os 
mercados, as substâncias e 
desenvolver respostas evidence 
based ou seja mais e melhores 
respostas de redução de danos. É, 
portanto, essencial a manutenção 
do serviço de drug checking agora 
assegurado pelo RIDE, em risco de 
encerrar após outubro de 2022 

• Dar continuidade à intervenção do 
PCVM e, dada a volatilidade dos 
espaços de compra e uso, adequar a 
intervenção (locais de paragem) ás 
necessidades do território rsempre 
que necessário promovendo o 
empoderamento e participação dos 
UD.  

• Garantir a acessibilidade da 
naloxona nasal aos projetos de 
RRMD e promover entre o grupo 
alvo a formação e sua distribuição 
comunitária, de forma a prevenir 
episódios de overdose em situações, 
locais ou horários em que as equipas 
de RRMD não estão presentes 

• Apoiar a criação e manutenção de 
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• Risco de overdose 

• Situações profissionais 
precárias, informais e não 
regulamentadas;  

• Escassez de reconhecimento de 
direitos; 

• Necessidade de respostas de 
RRMD especificas para os 
utilizadores com uso severo de 
álcool 

• Condução sob o efeito de 
substâncias psicoativas 

 
Reach U – Point Of Care-  promovido pela CRESCER, que consiste numa equipa 
técnica especializada em rastreio junto de públicos de difícil alcance (hard to reach, 
nomeadamente utilizadores de substâncias psicoativas licitas e ilícitas); Construção 
de instrumentos de recolha de informação e base de dados e realiza: atividades de 
educação para a saúde; rastreios de VHC, VIH e Tuberculose no terreno; colheitas 
de sangue,  expetoração para análise e follow-up; transporte das colheitas de 
sangue para as estruturas de saúde; consultas  de Hepatologia/Infeciologia; 
Tratamento para a infeção do VHC, VIH e Tuberculose (em TOD, sempre que 
justificável);Follow-up; Atividades de divulgação científica do projeto 
 
Projeto  GAT-MANAS Promovido pelo GAT, dirigido a mulheres e pessoas não 
binárias, que realiza: Intervenção de redução de riscos e minimização de danos 
através de sessões informativas de educação para o consumo, distribuição de 
material asséptico e supervisão do mesmo; Apoio Mútuo entre mulheres e pessoas 
não binárias sobreviventes a violências (GAMEM - reunião semanal); Espaço de 
cuidados holísticos: meditação, pintura, cabeleireiro, teatro e improvisação, 
fotografia, escrita criativa; Conceção e venda de Fanzines; Apoio entre pares, 
mediação comunitária e social e de saúde: informação e referenciação em áreas 
relacionadas com saúde, acesso a medicação, tratamentos, documentação, 
prestações sociais, questões jurídicas, emprego/formação, encaminhamento para 
Housing First, e acesso a outros serviços; Acesso semanal a roupa, alimentação, 
produtos de higiene íntima, alimentação, música e espaço de bem-estar (Sirigaita); 
Bolsa de Pares - formação semanal paga que envolve capacitação na área da RRMD 
e também outras atividades do foro holístico como meditação e arte terapia; 
distribuição de material para consumo fumado e injetado (seringas, cachimbos); 
distribuição de preservativos e gel lubrificante; participação em projetos de 
investigação-ação de âmbito nacional, europeu e internacional (YouthRise, 
EuroNPUD, Global Gender Center, INPUD); 

estratégias de proximidade, 
nomeadamente os rastreios junto 
de públicos de difícil alcance (hard 
to reach como o Reach-U- point of 
care  

• Assegurar a continuidade e procurar 
estratégias para respostas 
direccionadas a grupos específicos 
com vulnerabilidades acrescidas, 
nomeadamente mulheres, pessoas 
não binárias, migrantes e refugiados 

• Promover a formação em RRMD, 
intervenção sensível ao trauma e 
junto dos parceiros da rede que 
intervém com esta população 

• Promover a monitorização e 
produção de evidência a partir da 
investigação das respostas no 
terreno reforçando recursos para 
este efeito. 

• Estas intervenções devem ser 
complementadas com resposta 
robusta na área da Reinserção 

• Dar continuidade a intervenções em 
curso na área da RRMD para o 
álcool, nomeadamente o programa 
de gestão de álcool 
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PROBLEMA (2) – CONSUMIDORES DE HEROÍNA COM FRACA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO  
Território: concelho de lisboa 
Grupo: Cerca de 1700 indivíduos consumidores de heroína e outras substâncias psicoativas, com dificuldades de adesão a programas de tratamento e que já se encontram 
integrados no PSBLE e os consumidores de heroína e/ou crack que 

Problemáticas Intervenções existentes no território 
Áreas Lacunares/ Intervenções a 
Desenvolver 

• Consumo de elevado risco em contexto de 
vulnerabilidade social (consumo a céu aberto, 
consumo de rua, contexto de violência, falta de 
assepsia e segurança); 

• Comportamentos de risco associados ao 
consumo com impacto na saúde individual e 
pública;  

• Prevalência elevada de doenças infeciosas 
associadas às práticas de consumo e práticas 
sexuais não protegidas; 

• Dificuldade de acesso e afastamento crónico dos 
serviços de saúde, sociais e de cidadania da rede 
formal;  

• Baixa adesão a acompanhamento terapêutico e 
terapêuticas medicamentosas 

• Baixa motivação e ausência regular no 
acompanhamento para tratamento de 
substituição opiácea, bem como para outros 
tratamentos que melhorem a qualidade de vida 
deste grupo, como por exemplo, tratamento 
antirretroviral, tratamento de antivirais de ação 
direta. 

• Dificuldade de acesso aos cuidados primários de 
saúde; 

• Retraumatização no contacto com serviços 

Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência, em 
Instalações Móveis e Fixas, atualmente em prorrogação – Associação 
de Recuperação de Toxicodependentes, Ares do Pinhal: 

• Programa de administração diária de Metadona; 

• Programa de Terapia Combinada; 

• Programa de Troca de Seringas e outro material assético para 
consumo; 

• Distribuição de preservativos internos/externos e gel lubrificante 

• Programa de Rastreio/ acompanhamento de utentes e 
administração de medicação com patologia infeciosa (HIV, HCV, 
HBV, Sífilis e TB) 

• Implementação de estratégias de Redução de Riscos associados 
ao consumo de substâncias e à sexualidade; 

• Encaminhamento para estruturas da saúde e sociais. 
 
 
Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), atualmente em 
prorrogação - CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária: 

Redução de riscos pessoais, sociais e comunitários associados ao 
uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas;  
Promoção da gestão segura do consumo de substâncias 
psicoativas lícitas e ilícitas e da adoção de praticas sexuais de 
menor risco 
Motivação para a adesão a cuidados de saúde básicos e a 
estruturas sociais, de saúde e de cidadania 

Dar continuidade às intervenções em 

curso, no âmbito do Programa de 

Substituição Opiácea de Baixo Limiar de 

Exigência.  

Melhoria do sistema de referenciação 

para os serviços de infecciologia e outros 

cuidados de saúde, nomeadamente para 

as consultas de pneumologia, 

estomatologia e ginecologia.  

Na construção de próximas intervenções 

deverá ser considerada a utilização da 

metodologia de trabalho de pares/peritos 

de experiência. 

Esta intervenção deverá ser 

complementada com outras respostas na 

área da Reinserção. 

Iniciar projecto piloto de distribuição de 

metadona baixo limiar de exigência 

através da intervenção diária das equipas 
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sociais, de saúde, forças policias e outras 
respostas comunitárias; 

• Discriminação e Estigmatização;  

• Perda da vinculação saudável com a família e 
outras pessoas de referência  

• Trauma e dificuldades ao nível das competências 
sociais e pessoais; 

• Criminalidade e Violência associada aos 
mercados ilícitos de compra e venda de 
substâncias psicoativas; 

• Trafico de substâncias psicoativas; 

• aging users, acima dos 45, e as suas 
necessidades sociais e de saúde, nomeadamente 
menor autonomia que exige mais apoio 
domiciliário e/ou de transporte para serviços 
sociais e de Saúde bem como eventualmente 
assegurar mais tomas de observação direta de 
medicação prescrita e integrar campanhas de 
saúde como vacinação. 

• Falta de adaptação dos serviços da comunidade 
às necessidades dos utilizadores de droga e 
álcool  

• Aumento do número de pessoas em situação de 
sem abrigo. 

• Falta de respostas habitacionais específicas para 
pessoas com consumos de substâncias 
psicoativas e em situação de vulnerabilidade.  

• Aumento da necessidade de resposta a pessoas 
de outros países e em situação irregular em 
Portugal, incluindo de países fora da EU (ex. 
Nepal, India, Bangladesh), com dificuldades 

Programa de Troca e distribuição de material assético para 
consumo (fumado e injetado) 
Distribuição de preservativos (internos e externos), lubrificantes e 
bens de higiene  
Informação e sensibilização sobre formas mais seguras de 
consumo de substâncias psicoativas de substâncias psicoativas e 
estratégias de redução de riscos e minimização de danos; 
Encaminhamento, mediação e transporte para estrutura na área 
da saúde, social e cidadania de acordo com as necessidades 
apresentadas pelas pessoas 
Limpeza de locais de consumo de substâncias psicoativas 
Apoio psicossocial, social e psicológico de pessoas que utilizam 
substâncias psicoativas 
Cuidados de saúde (ex. administração de medicação, vacinação, 
tratamento de feridas e abcessos) 
Distribuição de naloxona e formação de administração de 
naloxona 
Realização de testes rápidos para deteção de doenças e infeções 
sexualmente transmissíveis 
Observação e avaliação médica em contexto de rua (Especialidade 
de Medicina Geral e Familiar e Especialidade de Psiquiatria) 
 

Serviço de Apoio Integrado (Ares do Pinhal) (1166 utentes entre 12 

março de 2021 e 11 de março de 2022) 

• Diagnóstico de Rastreio rápido do VIH, hepatite B e C e sífilis, HIV 
e HCV e respetiva referenciação e acompanhamento; 

• Consulta de enfermagem e médica;  

• Programa de troca de material para o consumo mais seguro: 
agulhas de vários calibres/seringas, cachimbos e prata e outro 
material asséptico para consumo; 

técnicas de rua no terreno junto de 

pessoas com consumos de heroína, que 

não estejam a conseguir aderir a 

unidades móveis de baixo limiar, por 

questões de saúde física ou psicológica. 

Programa que possa promover a 

diminuição do consumo de heroína, 

oferecendo uma opção de substituição 

opiácea. Tem como objetivo a transição, 

num espaço curto de tempo, para 

programa de substituição opiácea já 

existentes 

Avaliar a possibilidade de estender 

estratégias especificas para o álcool como 

o programa de manutenção de álcool á 

atuação das equipas de rua 
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acrescidas no contacto e no acesso às estruturas 
de apoio sociais e de saúde;  

• Dificuldades no encaminhamento para respostas 
de cuidados continuados 

• Dificuldade no encaminhamento para respostas 
de saúde mental 

• Afastamento dos serviços de saúde, sociais e de 
cidadania da rede formal; 

• Situações de pobreza extrema. 

• Falta de adaptação dos serviços às necessidades 
das pessoas.  

• Risco de overdose 

 

• Encaminhamento para estruturas da saúde e sociais. 

• Espaço de convívio, onde a população alvo pode ter acesso à 
internet, banco de roupa, lavagem de roupa, balneário e 
pequenos snacks. 

 
Programa de Consumo Vigiado Móvel – Médicos do Mundo (pop 
abrangida durante o ano de 2021: 275) 

• Promover o acesso dos Utilizadores de Drogas Injetáveis (UDI), 
particularmente daqueles que se encontram numa situação de 
maior vulnerabilidade social e de saúde, a condições de consumo 
injetado mais seguro;  

• Atuar em caso de overdose; melhorar a saúde dos UDI pela 
redução da morbilidade e mortalidade associada à sobredosagem 
e da prevenção dos riscos e danos associados ao consumo 
injetado (infeção por VIH, VHB, VHC, infeções bacterianas, danos 
nas veias);  

• Promover o acesso, encaminhamento e acompanhamento dos UD 
para a rede de recursos existente na cidade de Lisboa (serviços de 
saúde e sociais); prestar cuidados básicos de saúde; aumentar a 
aceitação e conhecimento acerca das vantagens do PCVM;  

• Promover a literacia em saúde junto à comunidade; combater o 
estigma e a discriminação; promover a participação e 
envolvimento das pessoas que usam drogas em atividades do 
PCVM; promover a formação (dirigida a pares, utentes, parceiros, 
equipa); promover a investigação, redação e publicação de 
artigos.  
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PROBLEMA (3) – POPULAÇÃO SEM ABRIGO COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS  
Território: Concelho de lisboa 
Grupos: Cerca de 1600 indivíduos em situação de sem abrigo com comportamentos aditivos (na rua e em centros de abrigo). 
Incluídos no grupo anterior, mas que, pelas suas características, importa destacar.   

Problemáticas Intervenções existentes no território 
Áreas Lacunares/ Intervenções a 
desenvolver 

• Aumento do número de pessoas em 
situação de sem abrigo. Consumo de 
elevado risco em contexto de 
vulnerabilidade social (consumo a céu 
aberto, consumo de rua, contexto de 
violência, falta de assepsia e segurança); 

• Comportamentos de risco associados ao 
consumo com impacto na saúde individual e 
pública;  

• Consumo problemático de crack e mau uso 
de medicamentos prescritos 

• Consumo problemático de álcool 

• Prevalência elevada de doenças infeciosas 
associadas às práticas de consumo e 
práticas sexuais não protegidas; 

• Dificuldade de acesso e afastamento crónico 
dos serviços de saúde, sociais e de cidadania 
da rede formal;  

• Baixa adesão a acompanhamento 
terapêutico e terapêuticas medicamentosas 

• Falta de apoio à medicação 

• Baixa motivação e ausência regular no 
acompanhamento para tratamento de 

Centro de Acolhimento de Alcantara dirigido a utilizadores de álcool e drogas, 
atualmente em situação de prorrogação – Associação de Solidariedade e 
Desenvolvimento Internacional (VITAE). 

• Cuidados básicos de alimentação, higiene e alojamento; 

• Acompanhamento Psicológico e Social; 

• Atividades Ocupacionais; 

• Cuidados de Enfermagem; 

• Assistência Médica e Psiquiátrica; 

• Aconselhamento Terapêutico e dinamização de grupos terapêuticos; 

• Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 

• Acompanhamento a utentes com projeto terapêutico definido, visando a sua 
autonomização; 

• Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 
reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, CDP, Comunidades 
Terapêuticas, SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc.). 

• Informação e Formação através de ações de sensibilização dinamizadas por 
parceiros e pela equipa técnica afeta e formação modular através do IEFP; 
 

Centro de Abrigo de Lisboa, a decorrer até 30 de novembro de 2025 – Associação 
de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE) 

• Cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário, alojamento a 24horas 
para as 3 respostas afetas ao Centro do Beato, nomeadamente: 

- Comunidade de Inserção Feminina (18 pessoas); 

Dar continuidade às intervenções 
em curso, no âmbito das 
respostas à população sem-
abrigo, designadamente em 
Centro de Acolhimento. 
Manter a intervenção do centro 
de Acolhimento para pessoas 
com CAD 
Dar continuidade às intervenções 
em curso, no âmbito das 
respostas à população sem-
abrigo, designadamente através 
de PSBLE em contexto de Centro 
de Acolhimento. 
Dar continuidade ao PNTS em 
contexto de acolhimento. 
Dar continuidade às intervenções 
em curso designadamente na 
procura de estratégias que 
assegurem espaços de consumo 
seguro, para pessoas com 
consumos de álcool e/ou drogas 
em contexto de Centro de 
Acolhimento  
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substituição opiácea, bem como para outros 
tratamentos que melhorem a qualidade de 
vida deste grupo, como por exemplo, 
tratamento antirretroviral, tratamento de 
antivirais de ação direta. 

• Dificuldade de acesso aos cuidados 
primários de saúde; 

• Retraumatização no contacto com serviços 
sociais, de saúde, forças policias e outras 
respostas comunitárias; 

• Discriminação e Estigmatização;  

• Perda da vinculação saudável com a família 
e outras pessoas de referência  

• Trauma e dificuldades ao nível das 
competências sociais e pessoais; 

• Perturbações emocionais e elevada 
prevalência de doença mental. 

• Fraca qualificação profissional e baixa 
escolaridade, falta de oportunidades de 
trabalho e emprego apoiado e dificuldade 
de inclusão social e profissional e ocupações 
profissionais precárias, informais e sem 
proteção social; 

• Criminalidade e Violência associada aos 
mercados ilícitos de compra e venda de 
substâncias psicoativas; 

• Trafico de substâncias psicoativas; 

• Ausência de respostas especificas para aging 
users, acima dos 45, que tenham em conta 
o envelhecimento precoce desta população 
e as suas necessidades sociais e de saúde, 

- Comunidade de Inserção Feminina (30 pessoas); 
- Centro de Acolhimento Temporário (78 pessoas) 
- Centro de emergência (145 pessoas). 

• Apoio Psicossocial; 

• Atividades Ocupacionais; 

• Cuidados de Enfermagem; 

• Assistência Médica e Psiquiátrica; 

• Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 

• Aconselhamento individual e de grupo terapêutico; 

• Apoio social e psicológico; 

• Apoio jurídico (sempre que solicitado); 

• Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 
reinserção de acordo com o projeto definido pela pessoa (Hospitais, Equipas 
de Tratamento, CDP; Comunidades Terapêuticas, SCML, Segurança Social, 
IEFP, Tribunal, etc.). 

• Ponto de Troca do Programa Troca de Seringas, através de máquina 
dispensadora de material (Kit´s e preservativos); 

• Apoio na procura ativa de emprego através do Projeto + Emprego + 
Sustentável (SIRP- Serviço de Inserção e reinserção Profissional) 

• Ações de sensibilização dinamizadas por entidades parceiras e pela equipa 
afeta ao projeto no âmbito da RRMD; 

• Formação profissional através da parceria com o IEFP; 

• Planeamento de projeto a implementar no âmbito da RRMD para pessoas 
com consumos etílicos; 
 

Centro de Acolhimento de Emergência de Santa Bárbara (Ares do Pinhal/VITAE) 
término previsto para 31 dezembro de 2022) 

• Cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário e alojamento de 
pernoita; 

• Apoio Psicossocial; 

• Atividades Ocupacionais; 

Dar continuidade a intervenções 
de baixo limiar em curso para o 
álcool, nomeadamente o 
programa de gestão de álcool 
Promover intervenções 
especificas para pessoas em 
Situação de sem Abrigo com uso 
severo de álcool em contexto de 
acolhimento. 
Assegurar estruturas de 
alojamento com respostas 
específicas para acolher pessoas 
com dependência de álcool, 
numa lógica de baixo limiar de 
exigência, e prévias a um 
programa de desabituação 
alcoólica. Programas de Gestão 
de Álcool)  
Aumento das respostas para 
encaminhamento de doentes 
com duplo diagnóstico, que 
necessitam de internamento de 
longa duração. 
Aumento das respostas para 
encaminhamento ao nível dos 
Cuidados Continuados para 
pessoas com CAD; 
Promoção de respostas 
orientadas para a formação e 
empregabilidade apoiada, 
inclusiva e adaptada às 
necessidades das pessoas que 
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especificas 

• Ausência de respostas onde as pessoas que 
usam álcool e drogas possam permanecer 
durante o dia, ex. espaços de convívio  

• Falta de adaptação dos serviços da 
comunidade às necessidades dos 
utilizadores de droga e álcool  

 

• Aumento da necessidade de resposta a 
pessoas de outros países, incluindo de 
países fora da EU (ex. Nepal, India, 
Bangladesh), com dificuldades acrescidas no 
acesso às estruturas de apoio  

• Problemáticas especificas - grupo de cerca 
de 100 mulheres e pessoas não binárias 
utilizadoras de drogas, sobreviventes a 
múltiplas violências, nomeadamente 
mulheres sem abrigo, trabalhadoras do 
sexo, migrantes, mulheres e pessoas não 
binárias que vivem com VIH e Hepatite C, 
com descapacidade física e/ ou problemas 
de saúde mental, mulheres LGTBI+, vítimas 
de violência domésticas, mães jovens. 
Maternidade, perda da custódia dos filhos e 
uso de substâncias;  

• Mulheres e pessoas não binárias migrantes 
ou em situação irregular em Portugal; 

• Vítimas de violência doméstica, processos 
traumáticos advindos de episódios de 
violência, no âmbito familiar e no exercício 
da profissão. 

• Cuidados de Enfermagem; 

• Consulta Médica; 

• Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 

• Encaminhamento e Articulação com estruturas de tratamento e/ou 
reinserção (Hospitais, Equipas de Tratamento, Comunidades Terapêuticas, 
SCML, Segurança Social, IEFP, Tribunal, etc.; 

• Acesso a rastreios de doenças Infeciosas:  VIH/VHC/VHB/TP 

• Acesso a medicação prescrita. 

• Articulação com diferentes entidades para acesso a tratamentos de acordo 
com as necessidades dos beneficiários (exs: acesso ao Programa de Prevenção 
de Síndrome de Privação Alcoólica para pessoas com PLA, acesso ao Programa 
de Substituição de Opiáceo de Baixo Limiar de Exigência, acesso a sessões 
formativas e/ou de treino de competências), 

• Atividades socioculturais e desportivas, 

• Atividades ocupacionais, pedagógicas e de treino de competências;  

• Acompanhamento aos serviços de saúde e serviços sociais; 

• Avaliação médica de todos os residentes do CAEM e assegurar a ligação a 
cuidados de saúde, física e mental, que advenham do diagnóstico realizado; 

• Assegurar o seguimento dos tratamentos médicos ou de enfermagem dos 
residentes com indicação para tal; 

• Envolvimento dos residentes com comportamentos aditivos e dependências 
(CAD), substâncias lícitas ou ilícitas, num programa específico de 
sensibilização e promoção de práticas de consumo mais seguras com o 
objetivo de reduzir riscos e danos relativamente à sua saúde física e mental; 

• Promover a saúde pública contribuindo para a redução do contágio de 
doenças transmissíveis; 

• COVID 19 – Triagem diária a todos os residentes do CAEM; 

• Espaço Comportamento Aditivos e dependências (ECAD) -Possibilitar à 
população com CAD o consumo de substâncias em condições dignas e 
assépticas, monitorizando o consumo e prevenindo a sobredosagem; 
 

utilizam substâncias psicoativas e 
estão em situação de sem-abrigo. 
Promover atividades que 
possibilitem o  treino de 
competências pessoais e sociais 
em contexto de Acolhimento 
Criação de respostas intermédias 
como Centros de dia para pessoas 
que usam álcool e outras 
substâncias psicoativas.  
Apoio na aquisição/fornecimento 
de medicação. 
Assegurar a continuidade da 
abordagem de RRMD em 
respostas de habitação individual 
e permanente para pessoas em 
situação de sem-abrigo, 
nomeadamente as respostas de 
Housing First dirigidas a Pessoas 
que urtilizam e álcool 
Assegurar uma abordagem de 
RRMD em projectos de habitação 
apoiada , como as residências 
partilhadas,  dirigidas a pessoas 
que utilizam álcool e drogas  
Estas intervenções deverão ser 
complementadas com respostas 
robustas na área da Reinserção. 
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• Situações profissionais precárias, informais 
e não regulamentadas;  

• Escassez de reconhecimento de direitos; 

• Necessidade de respostas habitacionais 
especificas para os utilizadores com uso 
severo de álcool 

• Necessidade de respostas habitacionais 
especificas para as PUD 

• Alteração das relações interpessoais na 
família e na comunidade com rutura familiar 
e social;  

• Fraca qualificação profissional e baixa 
escolaridade; 

• Desemprego de longa duração; 

• Dificuldade de inserção social e profissional;  

• Mendicidade; 

• Imigração.  

• Ausência de respostas onde as pessoas que 
usam álcool e drogas possam permanecer 
durante o dia, ex. espaços de convívio  

• Patologia psiquiátrica concomitante com 
uso de álcool e/ou droga. 

• Falta de soluções habitacionais específicas 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade; 

• Falta de respostas de cuidados continuados 
adaptados ás pessoas que usam álcool e 
drogas 

• Falta de respostas de saúde mental 
adaptados às pessoas que usam álcool e 
drogas 

Duas Equipas de Rua (Zonas Oriental e Ocidental), atualmente em prorrogação - 
CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária: 

• Redução de riscos pessoais, sociais e comunitários associados ao uso de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas;  

• Promoção da gestão segura do consumo de substâncias psicoativas lícitas e 
ilícitas e da adoção de praticas sexuais de menor risco 

• Motivação para a adesão a cuidados de saúde básicos e a estruturas sociais, 
de saúde e de cidadania 

• Programa de Troca e distribuição de material assético para consumo (fumado 
e injetado) 

• Distribuição de preservativos (internos e externos), lubrificantes e bens de 
higiene  

• Informação e sensibilização sobre formas mais seguras de consumo de 
substâncias psicoativas de substâncias psicoativas e estratégias de redução de 
riscos e minimização de danos; 

• Encaminhamento, mediação e transporte para estrutura na área da saúde, 
social e cidadania de acordo com as necessidades apresentadas pelas pessoas 

• Limpeza de locais de consumo de substâncias psicoativas 

• Apoio psicossocial, social e psicológico de pessoas que utilizam substâncias 
psicoativas 

• Cuidados de saúde (ex. administração de medicação, vacinação, tratamento 
de feridas e abcessos) 

• Distribuição de naloxona e formação de administração de naloxona 

• Realização de testes rápidos para deteção de doenças e infeções sexualmente 
transmissíveis 

• Observação e avaliação médica em contexto de rua (Especialidade de 
Medicina Geral e Familiar e Especialidade de Psiquiatria) 

 
Projeto “É UMA CASA Lisboa, Housing First” (Associação “Crescer na Maior”) 
● Receção e acompanhamento de sinalizações de entidades parceiras do Núcleo 

de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) e entidades particulares 
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• Dificuldades no encaminhamento para as 
estruturas de Saúde Mental, de Cuidados 
continuados e de Cuidados paliativos da 
rede existente 

 

para integração no projeto de pessoas em situação crónica de sem abrigo; 
● Intervenção em contexto de rua e apoio na transição para uma casa; 
● Angariação de habitações no mercado imobiliário privado; 
● Montagem e preparação das casas; 
● Visitas semanais em contexto habitacional; 
● Serviço de prevenção disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano com um 

técnico destacado para intervenção em situação de crise; 
● Levantamento de necessidades específicas de cada inquilino; 
● Reunião de inquilinos; 
● Apoio psicossocial e Apoio psicológico; 
● Encaminhamento, acompanhamento e mediação com as estruturas de saúde 

e de apoio social da área residencial; 
● Consultas de psiquiatria e cuidados de enfermagem; 
● Apoio na gestão e administração de medicação; 
● Apoio na gestão de dinheiro; 
● Apoio e promoção de autonomia na concretização de atividades da vida 

diária. 
● Troca e distribuição de material assético para consumo. 
● Distribuição de preservativos e lubrificantes; 
● Educação para a saúde e distribuição de material informativo; 
● Educação e sensibilização para práticas de consumo e sexuais com menores 

riscos; 
Encaminhamento, acompanhamento e mediação com estruturas que 
disponibilizem atividades ocupacionais, bem como com estruturas de 
formação e emprego;  
 

Programa GAT Housing First (GAT)  
O Programa GAT Housing First tem com objetivo proporcionar uma habitação 
integrada na comunidade a pessoas em situação de sem abrigo com outras 
problemáticas associadas, principalmente aquelas que sofrem de dupla 
discriminação por pertencerem a minorias. Nomeadamente pessoas com 
consumo problemático de SPA de longa duração (ageing users), Pessoas que vivem 
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com VIH 50+, população LGBTI+ e Mulheres: 

• Prestação de apoio ao/às participantes na transição da situação de sem abrigo 
para a vivência numa casa;   

• Prestação de apoio social e psicológico continuado;  

• Prestação de apoio médico;  

• Promoção da autonomização nas atividades da vida diária; Articulação e 
mediação junto das respostas sociais e de saúde na comunidade; 

• Promoção de uma maior participação social e de autonomia dos participantes 
do projeto;  

• Prestação de apoio social e psicológico continuado;  

• Prestação de apoio médico; Mediação junto das respostas sociais e de saúde 
na comunidade; 

• Promoção de cuidados pessoais e de saúde, bem como a melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar dos participantes do projeto;  

• Implementação de estratégias de RRMD associados ao consumo de 
Substâncias Psicoativas (SPA) lícitas e ilícitas, trabalho sexual, saúde sexual e 
reprodutiva, e saúde mental; 

• Identificação de redes comunitárias, formais e informais, que permitam uma 
efetiva integração social para o exercício de uma cidadania ativa 
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PROBLEMA (4) – ADOLESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS  
Território: Cidade de lisboa 
 

Ambientes de lazer noturno 

Grupos (8) Problemáticas Intervenções existentes no território 
Áreas Lacunares/ 
Intervenções a Desenvolver 

Pessoas que consumem SPA  em 
ambientes de lazer 
noturno(entre 100 e 800 
pessoas), homens, mulheres e 
pessoas LGBTQIA+ com idades 
compreendidas entre 25 e 40 
anos 

Consumo de SPA lícitas (álcool) 
e ilícitas (canábis, MDMA, 
cocaína, anfetaminas, 
ketamina, GHB/GBL, 2-CB, LSD, 
Cogumelos mágicos, Novas 
Substâncias psicoativas, entre 
outras).  
O padrão de consumo mais 
comum é o policonsumo de 
SPA; o consumo esporádico 
excessivo de álcool (Binge 
drinking) ou de outras SPA, 
consumo diário de canábis 
Intoxicação aguda e crise 
psicológica relacionada com o 
consumo de SPA. 
Acessibilidade a SPA lícitas e 
ilícitas. 
Envolvimento em atividades de 
risco/ ilícitas. 
 
Condução sob o efeito de álcool 
ou de outras SPA;  
Relações sexuais desprotegidas.  
Sexismo e violência de género 

Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, a decorrer até 30 
de novembro de 2023: 
 
Intervenção de base comunitária para a redução dos riscos 
associados ao consumo de álcool e/ou de outras substâncias 
psicoativas (SPA) através de estratégias de intervenção em 
proximidade: 
- Giro de bares e espaços públicos de lazer noturnos; ponto de 
contacto e informação móvel (InfoHub) em eventos de média ou de 
grande dimensão 
- Ponto de contacto e informação fixo em local próximo de zonas de 
diversão noturna 
- Informação e psicoeducação sobre as substâncias psicoativas 
(efeitos, riscos, contraindicações e redução de riscos) 
- Disponibilização de material informativo (e.g. postais informativos, 
autocolantes) e divulgação de conteúdos online sobre consumo de 
SPA, redução de riscos, Policonsumo e interações medicamentosas, 
sexo seguro e prevenção de IST, riscos psicológicos associados ao 
consumo frequente de canábis ou à crise psicológica relacionada 
com o consumo de drogas, redução de riscos para pessoas que 
praticam chemsex, violência de género relacionada com o consumo 
de SPA em ambientes de lazer noturno 

• Disponibilização de preservativos e lubrificantes  

• Ddisponibilização de materiais de redução de riscos (Kit Sniff, 
água bidestilada, material para consumo de GHB/GBL)  

Dar continuidade às 
intervenções em curso, que, 
para além da actividade já 
desenvolvida, possa contar 
com um espaço fixo 
polivalente e que alargue o 
seu território de 
intervenção a zonas 
recreativas emergentes, 
bem como a grandes 
eventos festivos e festas 
académicas em toda a 
cidade de Lisboa. 
Implementação do serviço 
de “Drug Checking”. 
Desenvolvimento e reforço 
de estratégias de redução 
de riscos, através das novas 
tecnologias (aplicações 
móveis para acesso à 
informação e controle do 
risco); utilização das redes 
sociais como canais de 
difusão da informação; 
Desenvolvimento de 

Pessoas que consomem SPA  em 
ambientes de lazer noturno 
(grupos de diferentes dimensões 
e composição variada ao longo 
da noite, entre 100 e 9000), 
homens, mulheres e pessoas 
LGBTQIA+ com , com  idades 
compreendidas entre 18-50 
anos. 

Grupo de pessoas que 
consomem SPA   (entre 300 a 800 
pessoas), homens, mulheres e 
pessoas LGBTQIA+, portuguesas 
e estrangeiras, , 
predominantemente, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 
25 anos 
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em ambientes de lazer noturno. 
 

• Consulta de apoio psicológico e de redução de riscos para 
pessoas que consomem drogas - aconselhamento breve para a 
promoção da saúde mental, redução dos riscos psicológicos 
associados ao consumo de SPA, psicoeducação e apoio à gestão 
dos consumos; aumento da literacia em saúde mental e da rede 
de serviços de saúde e sociais 

• Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em 
situações individuais de consumo problemático, problemas de 
saúde mental ou sexual 

• Testes de alcoolemia e prevenção da condução sob o efeito das 
SPA 

• Drug checking- aconselhamento breve baseado na análise 
química de substâncias psicoativas e monitorização dos 
mercados informais de SPA em Lisboa 

• Atividades de sensibilização e educação (e.g. webinar) não 
formal (e.g. formações a profissionais das áreas da saúde, social, 
educação e lazer noturno) 

• Educação de pares; 

• Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, 
através de ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, 
instagram, aplicações para os móveis e número para contacto 
via telefone, mensagem ou whatsapp); 

• Sensibilização e formação de trabalhadores de bares/discotecas 
sobre temas de saúde, segurança, Redução de Riscos e 
intervenção em situações de crise. 

• Campanhas de marketing social 

• Intervenção em festas de grande Dimensão (ex:sonar, Lisb-On, 
LX-Music) 

projetos de investigação, 
em articulação com as 
universidades, no âmbito 
das práticas de consumo em 
contexto recreativo, das 
novas substâncias 
psicoativas, tendo em vista 
uma adequação das práticas 
da intervenção às novas 
tendências; 
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(continuação) PROBLEMA (4) – ADOESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS  

Grupos (8) Problemáticas Intervenções existentes no território Intervenções a desenvolver 

 Grupo de jovens estudantes do 
ensino secundário e universitário, 
entre 100 a 300 pessoas, que se 
juntam diariamente, a partir da tarde, 
nas proximidades e jardim do Arco do 
Cego, com idades entre 15 e 25 anos 

Acesso fácil / baixo preço ao 
consumo de cerveja; 
Consumo excessivo de cerveja; 
Acesso fácil à canábis; 
Uso/abuso de canábis; 
Condução sob o efeito de SPA.. 

 

• Dar continuidade à intervenção 
em curso que inclui atividades de 
proximidade através da 
implementação de um ponto de 
contacto e informação móvel 
(InfoHub) e fixo (Drop-in) 

• Manutenção de respostas de 
riscos especializadas como é o 
caso do serviço de drug checking 
e da consulta de apoio 
psicológico de redução de riscos. 

• Desenvolvimento e reforço de 
estratégias de redução de riscos, 
através das novas tecnologias 
(aplicações móveis para acesso à 
informação e controle do risco); 
utilização das redes sociais como 
canais de difusão da informação. 

• Desenvolvimento de perspetivas 
de género sobre os usos de 
drogas que permitam a 
implementação de respostas 
responsivas à diversidade sexual 
e de género. 

• Desenvolvimento de projetos de 
investigação, em articulação com 
universidades, no âmbito das 
práticas de consumo em 

Grupo de pessoas que consomem SPA 
entre 300 a 800 pessoas) em contexto 
de diversão que frequentam clubes e 
bares, predominantemente, com 
idades entre 20 e 45 anos 

Consumo de SPA lícitas (álcool) e 
ilícitas (cannabis, estimulantes e 
outras);  
Acessibilidade a SPA lícitas e ilícitas;  
Binge drinking 
Condução sob o efeito das 
substâncias;  
Sexo não seguro associado ao 
consumo de substâncias;   

Intervenção da área da prevenção da DICAD em 
desenvolvimento (relacionada com a 
acessibilidade e o consumo de álcool e tabaco e o 
acesso a jogos sociais por parte de adolescentes 
menores de 18 anos nas freguesias de Estrela, 
Campo de Ourique, Alcântara, Ajuda e Belém) – 
Projeto Venda Responsável de Álcool, Tabaco e 
Jogos Sociais, nestas freguesias. Ações de 
sensibilização e informação junto dos comércios 
localizados na proximidade de escolas do 3º ciclo 
e secundárias e nos comércios integrados em 
zonas de contexto recreativo (sobretudo 
Alcântara e Santos). Parceria com a CML, as 
Juntas de Freguesia referidas e a PSP – 4ª Divisão 
do Comando Metropolitano de Lisboa – 
Programa Escola Segura – intervenção iniciada 
em 2022 
Em Alcantara – intervenção de prevenção 
relacionada com a necessidade de intervenção 
em contextos comunitários de risco, com 
identificação de jovens a iniciar consumos 
precocemente ou em risco de consumo e 
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também com identificação de risco de adição 
sem substâncias (Pedido inicial do Projeto 
Alkantara – com o seu Projeto Fazer a Ponte – 
Programa Escolhas: Envolvendo as Escolas 
Manuel da Maia e Pedro Nunes, bem como as 
técnicas do Projeto Fazer a Ponte, ações de 
prevenção integradas, contemplando formação a 
técnicos, professores e outros agentes 
socioeducativos, implementação de linhas 
orientadoras para lidar com CAD (prevenção 
ambiental) formação e aplicação de programas 
de desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais (Programas Eu e os Outros, Pistas, Trilhos 
e CAPPYC) 

ambientes de lazer noturno da 
deteção precoce de novos 
padrões de consumo ou do 
consumo de novas substâncias 
psicoativas, tendo em vista uma 
adequação das práticas da 
intervenção às novas tendências. 

• Manter intervenção em zonas 
recreativas, com atenção a zonas 
emergentes, e ampliar a 
intervenção em grandes eventos 
festivos na cidade de Lisboa. 

(continuação) PROBLEMA (4) – ADOESCENTES, JOVENS ADULTOS E ADULTOS COM CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTOS RECREATIVOS  
Festas de grande dimensão e festivais em diversos locais na cidade 

Grupo de pessoas que consomem SPA   
(entre 100 e 15.000 pessoas), homens, 
mulheres e pessoas LGBTQIA+ , 
portuguesas ou estrangeiras, 
predominantemente, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 25 
anos 

• Condução sob o efeito de álcool 
ou de outras SPA;  

• Relações sexuais desprotegidas.  

• Sexismo e violência de género 
em ambientes de lazer noturno  

• Outras SPA, consumo diário de 
canábis 

• Intoxicação aguda e crise 
psicológica  

• relacionada com o consumo de 
SPA. 

• Acessibilidade a SPA lícitas e 
ilícitas. 

• Envolvimento em atividades de 
risco/ ilícitas. 

DICAD/ ARSLVT, IP 
Intervenção nos festivais de música 
(concretamente  Rock in Rio Lisboa, e que 
envolve formação e metodologia de educação de 
pares com estudantes universitários , através  da 
intervenção dos pares no recinto  e de um ponto 
de contacto  e informação fixo onde os técnicos 
da DICAD fazem um trabalho de sensibilização e 
educação para um uso mais seguro, distribui 
material de RRMD e se realiza teste de álcool e 
CO” 
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PROBLEMA (5) – JOVENS ADULTOS QUE FREQUENTAM FESTAS/ EVENTOS ACADÉMICOS, COM CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ 
Intervenções a Desenvolver 

Concelho de 
Lisboa, onde 
ocorrem 
festas/eventos 
académicos 
 

Jovens adultos com 
consumo de álcool e 
outras SPA e com 
outros 
comportamentos de 
risco (condução sob o 
efeito de álcool, 
comportamentos 
sexuais de risco) que 
frequentam as 
festas/ eventos 
académicos 

Consumo 
recreativo de álcool 
e outras SPA e 
outros 
comportamentos 
de risco (condução 
sob o efeito de 
álcool, 
comportamentos 
sexuais de risco) 
Uso regular/abuso 
de álcool 
Consumo regular 
de cannabis e 
outras SPA 

Ponto de Contacto e Informação – KOSMICARE, a decorrer até 30 de 
novembro de 2023: 

Intervenção da Kosmicare, na área da redução de riscos nos ambientes 
de lazer noturno da cidade de Lisboa, nomeadamente em festas de 
musica eletrónica de grande dimensão. 

• Ponto de contacto e informação fixo em focal próximo de zonas de 
diversão noturna 

• Informação e psicoeducação sobre as substâncias psicoativas 
(efeitos, riscos, contraindicações e redução de riscos) 

• Disponibilização de material informativo (e.g. postais informativos, 
autocolantes) e divulgação de conteúdos online sobre consumo de 
SPA, redução de riscos, Policonsumo e interações medicamentosas, 
sexo seguro e prevenção de IST, riscos psicológicos associados ao 
consumo frequente de canábis ou à crise psicológica relacionada 
com o consumo de drogas, redução de riscos para pessoas que 
praticam chemsex, violência de género relacionada com o consumo 
de SPA em ambientes de lazer noturno 

• Disponibilização de preservativos e lubrificantes  

• Disponibilização de materiais de redução de riscos (Kit Sniff, água 
bidestilada, material para consumo de GHB/GBL) 

• Consulta de apoio psicológico e de redução de riscos para pessoas 
que consomem drogas - aconselhamento breve para a promoção 
da saúde mental, redução dos riscos psicológicos associados ao 
consumo de SPA, psicoeducação e apoio à gestão dos consumos; 
aumento da literacia em saúde mental e da rede de serviços de 
saúde e sociais 

• Encaminhamento para redes de retaguarda de saúde em situações 
individuais de consumo problemático, problemas de saúde mental 

Reforçar/ alargar a 
intervenção na área da 
redução de riscos nos 
contextos recreativos  

Reforço na implementação de 
campanhas de sensibilização 
que disseminem estratégias 
de redução de riscos, 
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ou sexual 

• Testes de alcoolemia e prevenção da condução sob o efeito das SPA 

• Drug checking- aconselhamento breve baseado na análise química 
de substâncias psicoativas e monitorização dos mercados informais 
de SPA em Lisboa 

• Atividades de sensibilização e educação (e.g. webinar) não formal 
(e.g. formações a profissionais das áreas da saúde, social, educação 
e lazer noturno) 

• Educação de pares; 

• Divulgação de informação e estratégias de redução de riscos, 
através de ferramentas virtuais (site, fórum, facebook, instagram, 
aplicações para os móveis e número para contacto via telefone, 
mensagem ou whatsapp); 

 
Equipas DICAD/ ARSLVT, IP 
Intervenção nas festas académicas (concretamente na Semana 
Académica de Lisboa, desenvolvidas pela DICAD e que envolvem 
formação e metodologia de educação de pares com estudantes 
universitários 
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PROBLEMA (6) – Jovens Adultos com questões ligadas ao Gaming 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes  Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 

Cidade 
de Lisboa  

Utilizadores 
de espaços 
recreativos 
na área do 
Gaming 
(feiras 
dedicadas 
ao tema e 
festivais 
com 
espaços 
dedicados 
ao Gaming)  

Desregulação de 
tempo de ecran; 
Perca de vínculos socio 
laborais consequência 
do gaming 
Fraca informação ao 
nível da gestão de 
prazeres e riscos 
Problemas familiares e 
escolares 
consequência do uso 
abusivo ou não da 
tecnologia  
 

Ausência de respostas 
especializadas na área da 
prevenção e da redução de 
danos para a área do 
Gaming do SNS 

Necessidade de desenvolver uma intervenção de proximidade, que tenha por base uma 
intervenção de RRMD, e que integre, em paralelo, as áreas da Reinserção e da 
Prevenção Indicada, junto destes grupos de jovens, capaz de ir ao encontro das suas 
necessidades e perfis comportamentais.  
Esta intervenção deverá preconizar na área de RRMD o seguinte: 
Trabalho em contexto de festival/feira de gaming como estratégia de proximidade que 
procura conhecer a população no seu local de pertença, bem o padrão de uso da 
tecnologia, os jogos e o perfil do jogador. Posteriormente desenhar uma resposta de 
proximidade que permita uma abordagem pragmática e humanista, que envolva o 
jogador e a comunidade onde está integrado; 
Informação sobre os riscos associados ao Gaming de forma presencial e/ou online, 
envolvendo distribuição de material informativo, que possibilita a troca de informação 
sobre formas de consumo menos danosas; 
Mobilização comunitária online e de jogadores profissionais, permitindo trabalhar a 
capacitação do do jogador como par daquela comunidade; 
Promover fóruns de discussão e participação promovendo novos canais de informação 
em saúde bem como de gestão dos prazeres e riscos; 
Formação de pares, é uma estratégia reconhecida como essencial às dinâmicas 
comunitárias, neste caso com jogadores ou influencers da comunidade dos gamers, 
promovendo a participação e capacitação desses mesmo jogadores para chegar aos 
seus pares e promovendo praticas de jogo mais seguras, mas também 
informação/formação sobre práticas de cidadania ativa; 
Desenvolvimento de trabalho com a indústria e promotores de eventos na área do 
Gaming. 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

 

Página 67 de 85 

1.4 CONCLUSÕES 

 À semelhança da anterior atualização de Diagnóstico, foram identificados 6 Problemas e 6 Grupos Alvo, 

tendo havido um aumento dos consumidores em dois dos grupos identificados (problema 1 e 3).  

Tendo em conta os contextos de intervenção e os grupos identificados, mantém-se a recomendação do 

desenvolvimento de intervenções em Contexto de Outreach com utilizadores de drogas clássicas (Problemas 

1, 2 e 3), Contexto Recreativo (Problema 4) e Contexto Universitário (Problema 5). 

Considera-se essencial garantir uma intervenção que responda aos Problemas 1 a 3, visto tratar-se de uma 

população com consumos de substâncias licitas e ilícitas fortemente marcada por um afastamento dos 

serviços sociais e de saúde e fortes carências em respostas de proximidade: 

• PROBLEMA/ GRUPO (1) – Consumidores de rua com comportamentos de risco (cerca de 2400) 

• PROBLEMA/ GRUPO (2) – Consumidores de heroína com fraca adesão aos programas de tratamento 

(cerca de 1700) 

• PROBLEMA/ GRUPO (3) – População sem abrigo com comportamentos aditivos (cerca de 1600) 

Por outro lado, mantém-se essencial garantir a abordagem com respostas de proximidade aos contextos 

recreativos (Problema 4), de forma a chegar à população em geral que frequenta espaços de diversão e que 

associa consumos de diversas substâncias e outros comportamentos de risco inerentes a esse mesmo 

consumo. Este é também o espaço, por excelência, para uma intervenção de redução de riscos no álcool. 

Recomenda-se ainda que as estratégias de redução de riscos possam complementar eventuais intervenções 

de regulação no âmbito do álcool, com o objetivo de garantir uma abordagem de proximidade que permita 

promover a redução de riscos para o álcool, junto daqueles que, nomeadamente menores de idade, 

consomem álcool num contexto de ilícito. 

• PROBLEMA/ GRUPO (4) – Adolescentes, jovens e adultos com consumo de substâncias psicoactivas 

em contextos recreativos 

• PROBLEMA/ GRUPO (5) – Jovens adultos que frequentam festas/ eventos académicos, com 

consumo de álcool e outras substâncias psicoativas 

• PROBLEMA/ GRUPO (6) – Jovens adultos utilizadores de espaços recreativos na área do Gaming 

(feiras dedicadas ao tema e festivais com espaços dedicados ao Gaming). Tendo em conta que se 

trata de intervenções pontuais e eventos na área do Gaming não é possível quantificar o número de 

pessoas. Ainda assim, consideramos essencial evidenciar a necessidade de promover a literacia em 

saúde no contexto dos eventos de Gaming na cidade de Lisboa 
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Tendo em conta as problemáticas e grupos identificados, e após análise destas e das respostas existentes, 

considera-se que a intervenção ao nível da RRMD deverá passar pelo seguinte: 

• Continuidade das seguintes respostas de proximidade já asseguradas no âmbito do PRI de Lisboa 

[sendo necessário o reforço no financiamento atual, tendo em conta questões explanadas ao longo 

deste diagnóstico, entre as quais: aumento de ageing users, a necessidade de cachimbos devido à 

alteração de padrões de consumo para um maior consumo de cocaína fumada (base coca ou crack)]  

o Continuidade da resposta Centro de Acolhimento para toda a cidade  

o Continuidade da resposta em PSBLE para toda a cidade 

o Continuidade da intervenção de duas Equipas de Rua que, em conjunto, cobrem toda a cidade 

o Continuidade da resposta em Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência (PSBLE) 

dentro do Centro de Acolhimento do Beato 

o Continuidade da intervenção em Contextos Recreativos para toda a cidade 

o Continuidade do Programa de consumo vigiado móvel 

• Promoção de novas intervenções, designadamente, as seguintes, e para as quais é necessário 

financiamento público: 

o Garantir a continuidade do Projeto do serviço de Atendimento integrado na zona ocidental da 

Cidade; 

o Garantir o financiamento ao Projeto de Redução de Danos In Mouraria 

o Garantir programas de teste das substâncias, para utilizadores de substâncias clássicas, 

prioritariamente junto dos pontos das salas de consumo assistido; 

o Garantir o financiamento respostas de Salas de Consumo Assistido, noutros locais da Cidade 

o Garantir o desenvolvimento de programas comunitários, com Naloxona, para prevenção da 

morte por overdose de heroína 

Ainda no âmbito deste contexto comunitário, referimos a identificação – nesta atualização diagnóstica como 

já na anterior diagnóstico 2019 –, da existência de pelo menos cerca de 350 a 450 adolescentes e/ou jovens, 

com idades entre os 16 e os 25 anos: são consumidores de álcool/cannabis e outras substâncias psicoactivas, 

com outros comportamentos desviantes, residentes em vários bairros sociais e/ou outras zonas de 

diferentes freguesias da cidade de Lisboa, que abandonaram a escola, sem projetos de formação ou 

emprego, inseridos em culturas marginais e que não são abrangidos pelas respostas existentes; deverão ser 

priorizadas as zonas com maior número de jovens identificados. A redução de danos pode ser uma mais-

valia na intervenção comunitária com populações mais jovens. Está amplamente identificado que a rua 

carece de uma intervenção pragmática, uma vez que acaba por ser o espaço que medeia a escola e a família. 

Trata-se de uma intervenção que pode acompanhar projetos de prevenção.  
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2 TRATAMENTO 

Um dos principais objetivos na área de intervenção do Tratamento é garantir a prestação de cuidados de 

saúde especializados, na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a 

eles associados. As estratégias de intervenção passam por manter e/ou reforçar a capacidade de resposta 

das diversas Equipas Técnicas, das Unidades de Intervenção Local da DICAD da ARSLVT, IP, em contínua 

articulação com outros serviços de saúde, designadamente os cuidados de saúde primários e os cuidados 

hospitalares, e com entidades e/ou organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou indiretamente, 

neste domínio. 

As oito Unidades de Intervenção Local existentes na ARSLVT, IP, incluem cinco Centros de Respostas 

Integradas (CRI), e ainda três Unidades de Internamento: a Unidade de Desabituação Centro das Taipas, a 

Unidade de Alcoologia de Lisboa e a Comunidade Terapêutica do Restelo. Algumas das Equipas Técnicas 

Especializadas de Tratamento dos CRI (comummente designadas Equipas de Tratamento - ET) desenvolvem 

ainda atividade em consultas descentralizadas, designadamente em ACES/Centros de Saúde; intervêm ainda 

junto de alguns Estabelecimentos Prisionais da RLVT. 

As ET, são equipas multidisciplinares, constituídas por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes s 

sociais, fisioterapeutas, técnicos psicossociais, entre outros, onde no atendimento ambulatório se realizam 

as seguintes intervenções: avaliação diagnóstica, consulta e acompanhamento médico, psicoterapia 

individual, tratamento com agonistas opiáceos, terapia familiar, grupos terapêuticos, treino de aptidões 

sociais, programas de inserção laboral. 

Esta intervenção integrada, nas várias dimensões desta patologia, garante a coerência, a coesão e a 

flexibilidade na prestação de cuidados junto desta população, respondendo, aos vários níveis, à acentuada 

descontinuidade, desagregação, e disrupção que caracterizam, muitas vezes, as histórias de vida destes 

utentes. 

Esta resposta global e integrada , traduz-se em ganhos em saúde em três dimensões: a nível individual, 

através da abordagem terapêutica do problema da dependência, bem como de outras comorbilidades físicas 

e psíquicas, permitindo reorganização da vida pessoal e social do indivíduo; ao nível de saúde pública, 

minimizando e reduzindo riscos das infeções sexualmente transmissíveis, das doenças infeto-contagiosas,; e 

ainda, ao nível social, através de uma diminuição dos riscos de exclusão social, da criminalidade, trabalhando 

a reinserção social e inclusão laboral destas pessoas, contribuindo, desta forma, para a coesão social, ao 

nível da comunidade.  
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Refiram-se, ainda, as atividades desenvolvidas em estreita ligação da área de intervenção do Tratamento 

com a área de intervenção de RRMD, no âmbito dos cuidados em CAD, através de um trabalho em rede, com 

outras entidades públicas e privadas, enquanto rede de suporte, que responde de uma forma mais 

abrangente às diversas necessidades e múltiplas vulnerabilidades psicossociais características desta 

população, com uma intervenção integrada de prestação de cuidados, nas duas dimensões do Tratamento e 

da RRMD.  

Em síntese, tem-se vindo a verificar um envelhecimento da população com CAD (por força do 

acompanhamento e dos cuidados em saúde, de que resulta uma redução significativa da mortalidade 

precoce), com um aumento das situações mais graves de comorbilidade psiquiátrica, patologia orgânica e 

situações de carência social, de que resulta a necessidade de melhorar a Rede de Referenciação/ 

Articulação, visando reforçar a complementaridade e as parcerias entre os serviços especializados em CAD, 

com outros serviços de saúde, seja nos CSP, seja nos cuidados hospitalares. Importa também reforçar a 

intervenção de proximidade, tendo em vista conseguir a aproximação e a acessibilidade desta população aos 

serviços de saúde e de apoio social, garantindo assim, a equidade no acesso aos cuidados. 

Neste capítulo, apresentar-se-á uma breve caracterização da população com CAD, em acompanhamento nas 

Unidades de Intervenção local da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências da 

ARSLVT, designadamente nas três UIL, com sede na cidade de Lisboa - UD- CENTRO DAS TAIPAS, UNIDADE 

DE ALCOOLOGiA DE LISBOA e ET XABREGAS; e ainda, uma breve caracterização dos consumos, do(s) 

problema(s) identificado(s), e das propostas de intervenção. 

Serão ainda apresentadas de forma breve as respostas existentes na área dos CAD, no concelho de Lisboa, e 

os respetivos níveis de intervenção.  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES EM ACOMPANHAMENTO NAS EQUIPAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 

DE TRATAMENTO (ETET) DAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL (UIL) DA DICAD DA ARSLVT, 

IP 

Os dados que se seguem foram retirados do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), onde as Equipas, 

doravante designadas Equipas de Tratamento (ET), das oito Unidades de Intervenção Local (UIL) da ARSLVT 

registam os dados da sua atividade. 

Entre 2018 e 2021, verifica-se um ligeiro decréscimo do número absoluto de utentes (pouco mais de 300) 

em acompanhamento nas três Equipas de Tratamento, das Unidades de Intervenção Local (UIL) com 

intervenção no concelho de Lisboa.  

Em 2021, estes doentes representam 26,2% dos utentes acompanhados por todas as ET que integram a 

DICAD, na região de Lisboa e Vale do Tejo (em 2018 eram 27,2% daquele total). 
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TABELA 7. Utentes ativos nas Equipas de Tratamento das UIL da ARSLVT 

 
UTENTES 
ATIVOS 

2018 (N.º) 

UTENTES 
ATIVOS 2018 

(%) 

UTENTES 
ATIVOS 

 2021 (Nº) 

UTENTES 
ATIVOS  

2021 (%) 

Número total de utentes ativos da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, atendidos nas oito UIL 
da ARSLVT 

14.801 100% 14.080 100% 

Número total de utentes ativos nas três 
equipas localizadas no concelho de Lisboa 
(Unidade de Desabituação - Centro das Taipas, 
Equipa de Tratamento de Xabregas, Unidade 
de Alcoologia de Lisboa) 

4.032 27,2% 3.694 26,2% 

Número de Utentes Ativos, com residência em 
Lisboa, e atendidos nas ET das UIL da ARSLVT 
localizadas no concelho (Taipas, Xabregas e 
UAL) 

2.276 15,3% 1.285 9,1% 

Fonte: SIM – dados 2018 e dados 2021 

 

Uma diferença mais significativa entre os anos de 2018 e 2021, é aquela registada na percentagem de 

doentes que são residentes no concelho de Lisboa e que são atendidos nas UIL da cidade, em relação ao 

total de utentes ativos na RLV: enquanto em 2018, representavam 15,3% do total de utentes ativos na RLVT, 

em 2021, essa percentagem decresceu para 9,1%. O que se verificou foi uma redução acentuada no número 

absoluto de utentes residentes na cidade atendidos nas três UIL de Lisboa, entre os anos de 2018 e 2021. 

Em 2021, apenas 34,8% dos utentes seguidos nas Equipas localizadas no concelho de Lisboa residem no 

concelho, enquanto em 2018 essa percentagem era de 56,4%. Regista-se, pois, a continuação da tendência 

verificada quando se comparam os números de 2018, com os do anterior diagnóstico do concelho, de 2014: 

embora se verificasse de 2014 para 2018, um ligeiro aumento do número absoluto de utentes ativos, 

atendidos nas três equipas localizadas no concelho de Lisboa, diminuía a percentagem destes que residiam 

em Lisboa – 2014: 18,1%; 2018: 15,3%.  

 

Os próximos quadros incidem sobre o número de utentes com residência no concelho de Lisboa, e que são 

atendidos nas 3 UIL da DICAD da ARSLVT, sedeadas no concelho de Lisboa. 

Neste contexto, importa ainda referir o significado de alguns termos que serão correntemente utilizados no 

âmbito do SIM, tais como: 

• Utentes Inscritos: o utente torna-se “inscrito” após se ter dirigido a uma Equipa de Tratamento, 

sendo registada a sua inscrição através da recolha de dados elementares, tais como nome e contactos, 

ficando com a marcação para um momento posterior de Admissão; 
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O número de utentes inscritos é, regra geral, superior ao número de admissões, dado que existe um número 

de indivíduos que não chega a efetuar, sequer, um primeiro evento assistencial após a inscrição. 

• Admissão: considera-se haver uma admissão, sempre que um utente seja alvo de 1 evento 

assistencial no período em estudo, registado numa ET, e que nunca tenha apresentado anteriormente 

qualquer evento nessa equipa da DICAD. 

• 1.ª Consultas: o conceito de “número de admissões” coincide com o conceito de “número de 1.ªs 

consultas”. 

• Utentes Ativos: todos os Utentes com pelo menos um evento assistencial, registado numa das 

equipas da DICAD no período em estudo. 

TABELA 8. N.º de utentes ativos nas três Equipas com sede em Lisboa, em 2018 e em 
2021 

 2018 2021 

UNIDADES DE 
INTERVENÇÃO LOCAL (UIL) 
COM SEDE NO CONCELHO 
DE LISBOA (ARSLVT) 

UTENTES  
ATIVOS 

ADMISSÕES 
UTENTES  
ATIVOS 

ADMISSÕES 

 
Unidade de Desabituação - 
Centro das Taipas 

1.446 253 
 

1.357 
 

229 

 
Unidade de Alcoologia 

1.526 430 
 

1.461 
 

337 

 
Equipa de Tratamento de 
Xabregas 

1.060 160 
 

876 
 

151 

 
TOTAL 

4.032 843 
 
3.694 

 
717 

Fonte: SIM – dados 2018 e 2021 
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TABELA 9. N.º de utentes internados nas três UIL/com Internamentos com sede em Lisboa, em 2018 e 
2021 

Utentes 
Internados nas 
Unidades de 
desabituação das 
UIL da ARSLVT 
em 2018 

2018 2021 

TAIPAS UAL 
CT Restelo 

TAIPAS  UAL 
CT Restelo 

Nº % Nº % 
Nº    

Admissões em 
2018 

218  172  
8 143  9 

Doentes 
transitados de 
2017 para 2018 

0  9  
21  

0 
 22 

Total de doentes 
Internados em 
2018 

218  181  
29 143  31 

Fonte: SIM – dados 2018 e 2021 

Nota: por motivo da pandemia da COVID 19, o Internamento da UAL esteve encerrado, tendo esta Unidade de Saúde, mantido 
contudo, o atendimento ambulatório. 

1.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMOS 

TABELA 10. Substância Principal que motivou pedido de consulta 2018 e 2021 

 2018 2021 

 
SUBSTÂNCIA 
PSICOATIVA 
 

 
2018 

TOTAL% 

MÉDIA DE 
IDADES 

 
2021 

TOTAL% 

MÉDIA DE 
IDADES 

Heroína 1.650 53,8% 45,8 413 32,1% 47,7 

Cocaína 227 7,4% 40,2 46 3,6% 40 

Álcool 883 28,8% 49,47 444 34,6% 50,1 

Tabaco 41 1,3% 43,8 2 0,2% 45 

Cannabis 207 6,75% 34,16 46 3,6% 30,8 

Crack 23 0,75% 40,6 5 0,4% 41 

Benzodiazepinas 12 0,39% 48,08 3 0,2% 44,6 

Outras 
Substâncias* 

21 2,41% 40,9 13 1,0% 46,3 

Jogo - - - 3 0,2% 29 

Sem Droga 
Principal 

- - - 105 8,2% 53,2 

Sem Informação - - - 205 16,0% 51,9 

TOTAL 3.064   1285 100%  

Fonte: SIM – Dados 2018 e 2021 (* Inclui Alucinogénios, Anfetaminas, Ecstasy/MDMA, Estimulantes e Outras Substâncias) 
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Uma primeira nota, para referir que se verificou um decréscimo no movimento clínico Geral, comparando o 

ano de 2018 com o ano de 2021, facto que ficou a dever-se à situação vivida no país com a pandemia da 

COVID 19 que teve naturalmente impacto na atividade das Unidades de saúde. Porém, apesar desta redução 

foi sempre garantido o atendimento/acompanhamento a situações com critérios de prioridade, definidos 

clinicamente, por forma a assegurar os cuidados aos utentes. 

Em relação à análise síntese dos dados relativos à droga principal, motivo de pedido de consulta: 

Entre os utentes ativos com residência no concelho de Lisboa, com informação de droga principal consumida 

(N= 3.064), e que recorreram às diferentes Equipas de Tratamento, a heroína continuava a ser, em 2018, a 

substância mais referida como droga principal (53,8%), seguida do álcool com 28,8%. Em terceiro lugar, 

como substância principal, está a cocaína com 7,4%, seguida da cannabis com 6,75%. 

Ora, com os dados de 2021, a heroína cai para segundo lugar (32,1%), sobressaindo o consumo de álcool 

(34,6%). 

Relativamente à média de idades dos consumidores de heroína e álcool, verifica-se ter existido um aumento 

do ano de 2018 para 2021: em relação à heroína, de 45,8 para 47,7 anos; e no álcool de 49,5 para 50,1 anos. 

A terceira e quarta substâncias consumidas indicadas como droga principal, são a cocaína e a cannabis. 

Nestas verificou-se uma alteração inversa, i.e. um abaixamento da média de idades dos consumidores, entre 

2018 e 2021: na cocaína passou de 40,2 para 40,0 anos, e em relação à cannabis uma descida mais 

significativa de 34,2 para 30,8 anos.  Em 2021, como também em 2018, os restantes consumos (tabaco, 

crack, alucinogénios, anfetamina, escatsy/MDMA, estimulantes, hipnóticos e/ou outras substâncias), 

apresentavam números, muito reduzidos quando comparados com as outras substâncias mencionadas. 

1.1.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

� Género e idade 

TABELA 11. Utentes por género 2018 e 2021 

GÉNERO 
2018 2021 

M F M% F% M F O M% F% O% 

N.º 3.028 1.004 75,10% 24,90% 2.681 1.008 5 72,6% 27,2% 0,14% 

N.º total de 
utentes 

4.032 100% 3.694 100,0% 

Fonte: SIM – Dados 2018 e 2021 
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Do ponto de vista sociodemográfico, e relativamente ao género, a população com problemas em CAD 

(utentes ativos) inscrita nas Equipas de Tratamento da Cidade de Lisboa, mantém-se de 2018 para 2021, na 

sua maioria do género masculino. 

TABELA 12. N.º de utentes e percentagem segundo o grupo etário (2018 e 2021) 

GRUPO  
2018 2021 

ETÁRIO 

  M F Total 
M%/total 
de ativos 

F% Total% M F O Total M% F% O Total% 

-14 1   1 0 0 0 4 1   5 0 0 0 0 

15 – 19 20 3 23 0 0 1 29 18   47 1 0 0 1 

20 – 24 44 19 63 1 0 2 45 21 1 67 1 1 0,03 2 

25 – 29 89 31 120 2 1 3 70 42 1 113 2 1 0,03 3 

30 – 34 120 68 188 3 2 5 125 55 1 181 3 1 0,03 5 

35 – 39 266 106 372 7 3 9 195 70   265 5 2 0 7 

40 – 44 528 157 685 13 4 17 340 125   465 9 3 0 13 

45 – 49 626 196 822 16 5 20 549 192   741 15 5 0 20 

50 – 54 553 179 732 14 4 18 490 177 2 669 13 5 0,05 18 

55 – 59 374 121 495 9 3 12 393 148   541 11 4 0 15 

60 – 64 236 57 293 6 1 7 263 88   351 7 2 0 10 

65 – 69 95 36 131 2 1 3 105 40   145 3 1 0 4 

70 – 74 53 13 66 1 0 2 46 22   68 1 1 0 2 

75 – 79 18 8 26 0 0 1 15 3   18 0 0 0 0 

80- 5 2 7 0 0 0 12 6   18 0 0 0 0 

TOTAL 3028 996 4024 75 25 100 2681 1008 5 3694 73 27 0,14 100 

FONTE: SIM – Dados 2018 e 2021 

É de sublinhar o notório envelhecimento da população acompanhada nas três ET. Efetivamente, 82% dos 

utentes tem mais de 40 anos, sendo que 41% tem já mais de 50 anos, e 14% têm mesmo mais de 60 anos. 

Entre os utentes inscritos com mais de 40 anos, 79% são consumidores de substâncias ilícitas, e 86% 

apresentam problemas ligados ao consumo de álcool.  
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� Nacionalidade 

Quanto à análise da nacionalidade dos utentes atendidos nas três UIL com sede em Lisboa, verifica-se que, 

em 2021, como em 2018, a maior parte do total de utentes ativos, atendidos nas três UIL com sede em 

Lisboa, é de cidadãos portugueses (84,5% = 2018 e 80,5 % em 2018), registando-se de 2018 para 2021, um 

aumento da percentagem de utentes estrangeiros: 14,7% em 2018 e 19,5% em 2021). 

� Programa de Tratamento com Agonistas Opiáceos (PTAO)  

TABELA 13. N.º de Utentes em PTAO, acompanhados em 2018 nas UIL (ARSLVT, I.P.) da 
Cidade de Lisboa 

CENTRO DE RESPOSTAS 
INTEGRADAS 

2018 
2021 

EQUIPA DE 
TRATAMENTO 

UTENTES NO ANO: 
NAS EQUIPAS DE 

TRATAMENTO 
EQUIPA DE 

TRATAMENTO 

UTENTES NO 
ANO: 

NAS EQUIPAS DE 
TRATAMENTO 

CRI de Lisboa Oriental ET Xabregas 525 ET Xabregas 504 

Unidade de Desabituação 
– Centro das Taipas UD Taipas 533 

UD – Centro 
das  Taipas 

414 

Total  1.058  918 

Fonte: UIL (UD – Taipas e ET Xabregas) - dados 2018 e 2021 

No que diz respeito aos programas de terapias medicamentosas com agonistas Opiáceos (PTAO), os 

números de 2018 e de 2021 são semelhantes na ET de Xabregas, registando-se um pequeno decréscimo no 

número de utentes no seu programa. No PTAO da UD Centro das Taipas, registou-se uma diminuição mais 

acentuada no número de utentes ali atendidos no ano. 

 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – TRATAMENTO 

Apresentam-se de seguidas as propostas de intervenção planeadas de acordo com as problemáticas 

identificadas. 

 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

 

Página 77 de 85 

PROBLEMA (1) – INDIVÍDUOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LICÍTAS E ILÍCITAS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL DA DICAD 
SEDEADAS NA CIDADE DE LISBOA: UD - Centro das Taipas; ET de Xabregas/CRI de Lisboa Oriental; e Unidade de Alcoologia) 
Território -  Concelho de Lisboa 
Grupo - 2.506 utentes ativos na UD-Centro das Taipas e na ET de Xabregas. 1.526 utentes ativos na Unidade de Alcoologia 

Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/  
Intervenções a Desenvolver 

Dependência de substâncias 
psicoativas (heroína, cocaína, 
cannabis, álcool, benzodiazepinas, 
entre outras);  
Policonsumo; 
Comportamentos de risco;  
Prevalência elevada de doenças 
infeciosas associadas às práticas de 
consumo e práticas sexuais não 
protegidas; 
Prevalência elevada de doenças 
crónicas e acidentes diversos; 
Prevalência elevada de doenças 
hepáticas entre os indivíduos com 
abuso de álcool; 
Problemas de condução sob o efeito 
de álcool 
Vulnerabilidade física, psíquica e 
mental; 
 

Unidade de Desabituação – Centro das Taipas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  
Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de Serviço Social 
Atendimento Familiar/ Terapia Familiar/ Grupos Terapêuticos; 
Serviço de Terapias Medicamentosas/Programa de Manutenção com 
Metadona 
Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos e Rastreio de VIH e VHC? 
Fisioterapia 
Equipa Materno Infantil 
Equipas de Prevenção, Redução de Riscos e Reinserção 
Centro de Dia; Área de Dia 
Unidade de Desabituação (desabituação física de heroína, cocaína, álcool, 
benzodiazepinas; estabilização psiquiátrica) 
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço 
Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermagem) 

• Melhoria do sistema de 
referenciação/articulação para os serviços de 
cuidados de saúde especializados, 
nomeadamente, de infeciologia, de 
pneumologia, de psiquiatria, de 
estomatologia, dos cuidados de saúde 
primários, entre outros; 

• Desenvolver um modelo de intervenção, no 
sentido de adaptar, melhorar e/ou criar 
novas respostas capazes de apoiar e cuidar, 
adequada e efetivamente, uma população 
envelhecida e com outras necessidades de 
saúde física e mental emergentes.  

• Melhoria da articulação entre as 
intervenções na área do tratamento e na 
área da reinserção, através do 
desenvolvimento de projetos de intervenção 
adequados às necessidades específicas desta 
população alvo (ver quadro da reinserção); 

• Reabertura do Internamento da Unidade de 
Alcoologia de Lisboa 
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(Continuação) 

PROBLEMA (1) – INDIVÍDUOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LICÍTAS E ILÍCITAS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL DA DICAD 
SEDEADAS NA CIDADE DE LISBOA: UD - Centro das Taipas; ET de Xabregas/CRI de Lisboa Oriental; e Unidade de Alcoologia) 
Território -  Concelho de Lisboa 
Grupo - 2.506 utentes ativos na UD-Centro das Taipas e na ET de Xabregas. 1.526 utentes ativos na Unidade de Alcoologia 

Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/  
Intervenções a Desenvolver 

Défice de competências sociais e 
pessoais;  
Perturbações emocionais;  
Comorbilidade Psiquiátrica; 
Envelhecimento precoce e cronológico 
da população alvo; 
Problemas com a Justiça; 
Dificuldade de inserção social e 
profissional;  
Desemprego de longa duração; 
Fraca qualificação profissional e baixa 
escolaridade; 
Estigmatização; 
Alteração das relações interpessoais 
na família e na comunidade. 

Equipa de Tratamento de Xabregas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  
Consulta Psiquiatria/Consulta de Psicologia/Consulta de Serviço 
Social/Atendimento Familiar/Grupos Terapêuticos 
Serviço de Terapias Medicamentosas/Programa de Manutenção com 
Metadona;  
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço 
Social, Enfermagem 
Unidade de Alcoologia: 
Tratamento Ambulatório/Consulta Externa: 
Consulta Médica e de Psiquiatria; 
Consulta de Psicologia,  
Consulta de Serviço Social; 
Atendimento Familiar; 
Grupos Terapêuticos;  
Programas de Prevenção da Recaída; 
Unidade de Internamento (desabituação física de álcool) 
Atividades de Formação e investigação; 
Orientação de estágios em diversas áreas (Psiquiatria, Psicologia, Serviço 
Social, Enfermagem). 

• Melhoria do registo dos dados clínicos 
permitindo uma permanente atualização das 
informações mais relevantes para o aumento 
da eficácia da intervenção; 

• Desenvolvimento de trabalhos científicos e 
de investigação, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento na área dos 
CAD, promovendo a avaliação das 
intervenções e a partilha de boas práticas. 

• Reforço das consultas especializadas na área 
das dependências sem substância: 
continuação da formação dos profissionais; 
melhoria do sistema de 
referenciação/articulação com outros 
serviços especializados. 

• Dar continuidade à  capacitação dos técnicos 
para uma intervenção mais especializada na 
área dos Problemas Ligados ao Álcool. 
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2.1 CONCLUSÕES 

Considerando os valores de incidência e prevalência aceites pela literatura de referência, de cerca de 1% 

para consumidores de substâncias ilícitas e aproximadamente 10% de potenciais cidadãos com problemas 

ligados ao álcool, e tendo em conta a dimensão populacional da RLVT, estima-se existir uma população alvo 

de cerca de 400 mil potenciais utentes em toda a região.  

Por este facto, é absolutamente essencial garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde na 

área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles associados, 

mantendo e/ou mesmo reforçando a capacidade de resposta das diversas Equipas Técnicas das Unidades de 

Intervenção Local da DICAD da ARSLVT, IP. Esta intervenção deverá ser desenvolvida em estreita articulação 

com outros serviços de saúde e entidades e/ou organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou 

indiretamente, neste domínio. Assim, sendo o fenómeno dos comportamentos aditivos e dependências uma 

problemática multidimensional é essencial a ação conjunta e integrada de entidades e instituições de 

diversas áreas: saúde, habitação, proteção social, educação, justiça, etc, no sentido de reforçar a 

capacidade de resposta às múltiplas realidades destes utentes. 

Assim, foi identificado 1 Grupo-Alvo: Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, 

acompanhados nas Unidades de Intervenção Local da DICAD, sedeadas na cidade de Lisboa (UD Centro das 

Taipas, ET de Xabregas e Unidade de Alcoologia) – 4.032 utentes ativos, no ano de 2018 e 3.694 em 2021. 

As necessidades de continuidade da intervenção nos CAD ao nível do tratamento, através de uma resposta 

global e abrangente, são: a nível individual: abordando terapeuticamente a problemática da dependência, 

bem como outras comorbilidades físicas e psíquicas, permitindo a reorganização pessoal do indivíduo; ao 

nível de saúde pública: minimizando e reduzindo riscos das infeções sexualmente transmissíveis, das 

doenças infecto-contagiosas; e ainda, numa dimensão social, através de uma diminuição da exclusão social, 

da criminalidade, contribuindo para a reinserção social e inclusão laboral destas pessoas, contribuindo, desta 

forma, para a coesão social.   

Acresce que, apresentando a população com CAD, de forma crescente, quadros de comorbilidade 

psiquiátrica, doenças físicas e situações de carência social, progressivamente mais graves, de que resulta 

uma maior dificuldade de aproximação aos serviços de saúde e de apoio social, deverão continuar a ser 

reforçadas as intervenções que promovam as condições de acessibilidade, proximidade e equidade, no 

acesso aos cuidados. 
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Nesse sentido, importa melhorar a Rede de Referenciação/ Articulação, visando reforçar a 

complementaridade e as parcerias entre os serviços especializados na área dos CAD, e outros serviços de 

saúde, bem como com entidades e organismos públicos ou privados, que intervêm, direta ou indiretamente, 

neste domínio, melhorando a capacidade de resposta e a prestação de cuidados a esta população. 

Os settings de intervenção nesta área são os seguintes: 

• Tratamento ambulatório/consulta externa 

• Unidade de Internamento – UD Taipas (desabituação/desintoxicação física de heroína, cocaína, álcool, 

benzodiazepinas; estabilização psiquiátrica) 

• Unidade de Internamento da UAL (desintoxicação física de álcool) 

• Respostas dirigidas para as adições sem substância: reforço do sistema de referenciação e das consultas 

especializadas nesta área. 

 

Assim, deste relatório resultam as seguintes recomendações e propostas de intervenção:  

• Continuar a garantir a prestação de cuidados de saúde na área dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles associados, através da manutenção ou mesmo reforço da 

capacidade de resposta das diversas equipas das Unidades de Intervenção Local da DICAD da ARSLVT, IP, em 

articulação estreita com outros serviços de saúde e entidades e/ou organismos públicos ou privados, que 

intervêm, direta ou indiretamente, neste domínio.  

• Desenvolver as respostas direcionadas para uma população mais envelhecida (precocemente 

envelhecida e mais idosa), e que evidencia um agravamento do seu estado de saúde física e mental:  cada 

vez mais, apresenta quadros progressivamente mais graves, de comorbilidade psiquiátrica, doenças físicas e 

de situações de carência social, das quais decorre uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde e 

de apoio social. Este conjunto de situações, constitui uma preocupação para os serviços. É, pois, importante 

promover a reflexão sobre o modelo de intervenção, e aprofundar o pensamento técnico-científico 

no sentido de adaptar, melhorar e/ou criar novas respostas capazes de apoiar e cuidar, adequada e 

efetivamente, de uma população mais envelhecida e com outras necessidades de saúde 

emergentes. 

• Melhorar o sistema de referenciação/articulação com os Cuidados de Saúde Primários, bem como com 

os serviços de cuidados de saúde especializados, nomeadamente, de infecciologia, de psiquiatria, de 

pneumologia, de estomatologia, entre outros; 
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• Consolidar as respostas de atendimento de jovens/adolescentes com comportamentos de risco e com 

CAD, designadamente em ligação com a intervenção ao nível da prevenção seletiva e indicada, e em 

articulação com outros serviços de saúde especializados que intervêm junto desta faixa etária, 

designadamente os serviços de pedopsiquiatria. 

• Melhoria da articulação entre as intervenções na área do tratamento e na área da reinserção, através do 

desenvolvimento de projetos de intervenção adequados às necessidades específicas desta população 

alvo; 

• Reforço das consultas especializadas na área das dependências sem substância, tendo em conta o maior 

conhecimento desta problemática, que permite já um melhor mapeamento do fenómeno, e um 

planeamento das respostas adequadas a esta nova problemática, e a estes novos utentes. A formação 

contínua dos profissionais nesta área dos profissionais deve continuar a ser desenvolvida, bem como a 

melhoria do sistema de referenciação/articulação com outros serviços especializados.  

• Uma nota para registar que se está a verificar um envelhecimento dos vários grupos profissionais das 

equipas. Efetivamente, a idade média dos profissionais é elevada, sendo que apenas o grupo profissional 

dos enfermeiros apresenta uma média de idades inferior aos 50 anos de idade, com uma média de 47 

anos.  
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3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Foram realizados os trabalhos de atualização do diagnóstico do concelho de Lisboa realizado anteriormente 

em 2013 e novamente em 2015 e 2019.  

Os trabalhos centralizaram-se na atualização das áreas de RRMD e do Tratamento e, mais pragmaticamente, 

nas necessidades de intervenção na área de RRMD, considerando a necessidade de abertura de processos de 

candidatura a financiamento público para garante da intervenção na área, intervenção que continua a ser 

considerada como necessária nos sucessivos diagnósticos realizados neste território. 

À semelhança das atualizações anteriores, os trabalhos partiram de uma metodologia de diagnóstico rápido 

(RAR). 

Partindo dos trabalhos anteriores, foi assim possível atualizar as principais características da problemática 

dos CAD na cidade de Lisboa: principais necessidades de intervenção, principais necessidades de adequação 

das intervenções em curso, dos recursos disponíveis no território, e ainda das potencialidades para a 

mudança. 

Dos trabalhos realizados resultaram recomendações sobretudo na área da Redução de Riscos e Minimização 

de Danos (RRMD), sendo apresentadas, nesta área, várias propostas de intervenção. Tendo em conta as 

problemáticas e grupos identificados, e após análise destas e das respostas existentes, considera-se que a 

intervenção ao nível da RRMD deverá passar, por:  

• Continuidade das seguintes respostas de proximidade já asseguradas no âmbito do PRI de Lisboa 

[sendo necessário o reforço no financiamento atual, tendo em conta questões explanadas ao longo 

deste diagnóstico, entre as quais: aumento de ageing users, a necessidade de cachimbos devido à 

alteração de padrões de consumo para um maior consumo de cocaína fumada (base coca ou crack)]  

o Continuidade da resposta Centro de Acolhimento para toda a cidade  

o Continuidade da resposta em PSBLE para toda a cidade 

o Continuidade da intervenção de duas Equipas de Rua que, em conjunto, cobrem toda a cidade 

o Continuidade da resposta em Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência (PSBLE) 

dentro do Centro de Acolhimento do Beato 

o Continuidade da intervenção em Contextos Recreativos para toda a cidade 
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o Continuidade do Programa de consumo vigiado móvel 

• Promoção de novas intervenções, designadamente, as seguintes, e para as quais é necessário 

financiamento público: 

o Garantir a continuidade do Projeto do serviço de Atendimento integrado na zona ocidental da 

Cidade; 

o Garantir o financiamento ao Projeto de Redução de Danos In Mouraria 

o Garantir programas de teste das substâncias, para utilizadores de substâncias clássicas, 

prioritariamente junto dos pontos das salas de consumo assistido; 

o Garantir o financiamento respostas de Salas de Consumo Assistido, noutros locais da Cidade 

o Garantir o desenvolvimento de programas comunitários, com Naloxona, para prevenção da 

morte por overdose de heroína 

Chama-se a atenção novamente para os quadros resumo do capítulo “Propostas de Intervenção – RRMD” e 

do capítulo “Propostas de Intervenção – Tratamento” e, designadamente, para a informação das respetivas 

colunas “Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver”: todas as intervenções aí mencionadas são 

consideradas necessárias para a problemática tal como descrita neste Relatório que resulta dos trabalhos de 

atualização do diagnóstico de Lisboa na área dos CAD. Todavia, quer as limitações orçamentais existentes, 

quer o enquadramento específico dado pela Portaria aplicável ao financiamento ao abrigo do PORI – e que 

desde logo enquadra estes trabalhos –, e o próprio Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho (aprova o 

regime geral das políticas de prevenção e redução de riscos e minimização de danos), nos conduzem à 

necessidade de pragmatizar e priorizar as intervenções que, a mais breve trecho, deverão ser alvo de 

abertura de processos de candidatura a financiamento público. 

A área territorial que deverá ser alvo das intervenções preconizadas neste Relatório é o Concelho de Lisboa. 

A maior parte dos contextos de todos os problemas identificados neste território concentra-se nalguns 

bairros de algumas freguesias. Outros contextos dizem respeito a toda a cidade. Contudo, trata-se de locais 

onde os problemas identificados têm maior impacto, mantendo-se a conclusão de relatórios anteriores de 

que as características da problemática e dos grupos identificados, nos levam a recomendar que as 

intervenções possam desde logo abranger todo o concelho. Ainda assim, as intervenções deverão recair 

sobre os settings identificados relativamente a cada grupo alvo específico, prevendo-se ainda assim a 

possibilidade de a problemática vir posteriormente a deslocalizar-se.  
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