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1) Caracterização do Território  
 

Quer o Concelho da Povoa de Varzim quer o concelho de Vila do Conde são partes integrantes da região Norte e do 

distrito do Porto, estando inseridos na Área Metropolitana do Porto (AMP).  

Com uma área total de 82 Km quadrados, o concelho de Póvoa de Varzim reúne um total de 12 freguesias. A população 

residente atinge os 63 408 indivíduos, assumindo a maioria das famílias uma dimensão clássica, sendo que o maior 

número de agregados familiares apresenta 3 pessoas. A partir do diagnóstico local, foi identificado o território da 

freguesia da Póvoa de Varzim, localizado na orla meridional do território poveiro, junto à costa atlântica. O oceano é 

o seu limite natural, para ocidente, entestando pelas restantes partes com as congéneres Aver-o-Mar e Amorim (a norte), 

Beiriz e Argivai (a nordeste e poente). A sul vai encontrar o concelho e cidade de Vila do Conde. Atendendo aos dados 

referentes aos censos de 2011, a freguesia da Povoa de Varzim é a que apresenta uma densidade populacional mais 

elevada, registando um total de 28420 habitantes e ocupando uma área de 4,4 Km quadrados.  

O concelho de Vila do Conde tem uma área de 149 km quadrados, constituído por 30 freguesias que se distribuem ao 

longo da orla marítima e do interior, assumindo características que vão desde as de zona urbana, com uma densidade 

populacional mais elevada (na freguesia de Vila do Conde, essencialmente), até às de zona rural. A população residente 

atinge os 79.533 indivíduos assumindo, a maioria das famílias, a forma clássica e uma dimensão média de 2,9 pessoas. 

Trata-se maioritariamente de população portuguesa e existe alguma flutuação populacional tanto de caráter sazonal 

(ligada ao turismo nas freguesias de orla marítima), como ligada aos movimentos migratórios na comunidade piscatória, 

associados às exigências da atividade. Pelos dados apresentados, emerge uma área particularmente vulnerável e 

problemática: o território das Caxinas que se situa entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde, com a dimensão de 1,3 km 

quadrados e uma elevada densidade populacional (8,814 hab/km2). É um lugar piscatório que assinala fronteira entre 

estas duas cidades e ocupa uma parte territorial significativa da cidade de Vila do Conde contendo a maior parte da 

população da cidade. Configura-se como um lugar eminentemente residencial e heterogéneo em termos 

socioeconómicos, onde coexistem as construções horizontal e vertical, distribuindo-se entre casas uni familiares, com 

anexos arrendados e prédios onde se inclui a habitação social: Bairro das Dálias/Violetas, o Bairro dos Pescadores e o 

Bairro Frei Mauro. Este território enquadra-se, portanto, na freguesia de Vila do Conde e é formado pelos lugares de 

Poça da Barca, areia, Alto de Pega, Portas Fronhas e Regufe. 

 

 

2) Identificação dos problemas 

Existem 214 toxicodependentes, pertencentes ao concelho da Póvoa de Varzim, em tratamento nas unidades do IDT, 

sendo que 138 residem na freguesia da Póvoa de Varzim. No concelho de Vila do Conde há 243 indivíduos em 

tratamento nas unidades supracitadas, pertencendo 117 à freguesia de Vila do Conde.  

O consumo, abuso e dependência de álcool, constituem-se como um problema nestes concelhos tendo sido identificados 

pelo ACES: 595 indivíduos da Póvoa de Varzim com esta problemática, a maioria pertencentes à freguesia da Póvoa de 

Varzim; e 338 indivíduos na freguesia de Vila do Conde, a maioria a residirem nas Caxinas. 

A equipa de rua contactou com 559 indivíduos, diferentes, de substâncias psicoactivas, oriundos fundamentalmente de 

Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Procedeu à caracterização de 161. Dos 93 caracterizados do concelho da Póvoa 

de Varzim, 66 pertencem à freguesia sede de concelho e são na quase totalidade são de nacionalidade Portuguesa. 

Relativamente às doenças 18 tem hepatite C, 2 Hepatite B, 3 são HIV + e 7 são portadores de TP. Os restantes 68 

indivíduos pertencem ao concelho de Vila do Conde, residindo na sua maioria nas Caxinas. Estima-se que, exista uma 

população flutuante de cerca de 400 indivíduos, que não estão ligados a estruturas de resposta na área das dependências, 

e que carecem de repostas sócio sanitárias. A quase totalidade deste grupo concentra-se fundamentalmente, para tráfico 
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e/ou consumo, em locais insalubres, principalmente na fábrica da Maconde e prédio abandonado em Portas Fronhas. 

Uma pequena parte, cerca de 50 indivíduos, consomem em casa.  

A taxa de abandono escolar é mais prevalecente e incidente nas freguesias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, 

especialmente ao nível do ensino secundário (uma vez que é nas sedes de concelho que se situam maioritariamente as 

escolas secundárias), sendo que algumas escolas apresentam dados superiores às médias nacionais para o insucesso 

escolar. Nalguns jovens acrescem a estes problemas o consumo de substâncias psicoativas e outros comportamentos de 

risco, o envolvimento em atividades ilícitas (tráfico e pequenos furtos) e problemas prematuros com a justiça, as 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho devido ao défice de competências profissionais/ desemprego e as 

dificuldades de construção de um projeto devida. 

O desemprego tem também repercussões graves ao nível do contexto e estruturação familiar. As dificuldades 

económicas, a não ocupação dos tempos quotidianos, podem originar problemas pessoais, sociais e familiares.  

 

 

3) Recursos existentes no território 

A freguesia da Póvoa de Varzim beneficia dos serviços da Segurança Social e da Câmara Municipal através de 

Gabinetes de Acção Social Local que dão resposta directa a estas populações. A nível da saúde, as estruturas que 

prestam cuidados no concelho são múltiplas, do foro público e privado (hospitais, centros de saúde, clínica). O 

Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto V - Póvoa do Varzim/Vila do Conde está sedeado na freguesia de Vila 

do Conde e estende a sua ação através do Centro de Saúde da Póvoa de Varzim que, por sua vez tem associadas as USF: 

Ondas, Amorim, Mar, Casa dos Pescadores, Eça de Quéiroz e Corino de Andrade, o Centro de Diagnóstico 

Pneumológico e a Unidades de Saúde Rates. O Centro Hospital de Póvoa de Varzim/ Vila do Conde dá resposta a todo 

o concelho. Quanto às forças de segurança servem esta freguesia a PSP, a GNR e Policia Municipal. A nível de IPSS´s 

dispõe dos seguintes equipamentos: Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim; A Beneficente - Associação de 

Solidariedade Social; Instituto Madre Matilde; Instituto Maria da Paz Varzim; Obra de Santa Zita; MAPADI; Centro 

Social Monsenhor Pires Quesado – Matriz; Cruz Vermelha Portuguesa – Miminho. Na área da educação, o 

Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves e o Agrupamento de Escolas Cego do Maio, assim como as Escolas 

Secundárias Eça de Queiroz e Escola Secundária Rocha Peixoto, dão resposta a esta freguesia. Em termos de 

equipamentos culturais, dispõe de um Gabinete de Animação Cultural na CMPV; Biblioteca, Municipal; a Casa da 

Juventude; o Auditório Municipal e a Escola de Música, que contribuem para enriquecer a vida cultural da freguesia. 

O território das Caxinas, freguesia de Vila do Conde, é contemplado pela Rede Social - destaca-se aqui o papel da 

Câmara Municipal de Vila do Conde: gabinete de ação social, gabinete de habitação, Loja Social, gabinete de apoio ao 

emigrante, banco local de voluntariado e gabinete de inserção profissional. Conta também com a Junta de Freguesia de 

Vila do Conde (na sua sede das Caxinas presta apoio social através do Gabinete de Apoio às Famílias, gabinete de 

inserção profissional e sala de convívio), com o Gabinete de Atendimento Local da Segurança Social, com a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) e com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC). 

Existem ainda um conjunto de instituições que dão resposta a diferentes necessidades desta população, tais como as 

Conferências Vicentinas Nossa Senhora de Fátima, Nosso Senhor dos Navegantes e de Vila do Conde, bem como o 

Instituto São José e o Rotary Club de Vila do Conde. De referir ainda a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

das Caxinas e Poça da Barca, o Agrupamento de Escuteiros e a Associação de Pais e Amigos da Escola do 1º Ciclo de 

Caxinas. Ao nível das IPSS regista-se a existência da Associação António Ferreira Vila Cova, da Associação de 

Solidariedade Social “O Tecto”, do Centro Juvenil de Campanhã – Pólo de Vila do Conde, do Centro Social e Paroquial 

das Caxinas através da Associação Sociocaritativa das Caxinas e da Associação Novas Marés. O ACES Póvoa/Vila do 
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Conde e Centro Hospital de Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, são responsáveis pela prestação de cuidados médicos à 

população deste território. Quanto à dimensão da educação, os equipamentos escolares que dão resposta às crianças das 

Caxinas são o Agrupamento de Escolas Afonso Betote (com sede na Escola Básica com 2º e 3º ciclos Frei João) e a 

Escola Secundária com 3º ciclo José Régio. Este território conta ainda com a existência de forças de segurança pública, 

nomeadamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) – 8.ª esquadra de investigação criminal, o Projeto Escola Segura 

da PSP e a Guarda Nacional Republicana (GNR). No que concerne a espaços de lazer, acrescem aos espaços públicos já 

referidos a Biblioteca da Escola das Caxinas e o Anfiteatro do Centro Paroquial de Caxinas 

 

 

4) Grupos alvo identificados 

Tendo como base a informação recolhida, foram identificados 5 grupos vulneráveis que necessitam de intervenção 

prioritária na freguesia de Póvoa de Varzim e também 5 grupos no território das Caxinas. Os grupos “Consumidores 

de substâncias psicoactivas abrangidos por respostas de RRMD”, “Consumidores de substâncias psicoativas 

integrados em programa de tratamento nos CRI” e  

“Adultos com consumo excessivo/abusivo de álcool” são comuns aos dois territórios pelo que serão apenas 

descritos uma vez.  

 

Assim, na freguesia da Póvoa de Varzim: 

 

Grupo 1) Crianças e Jovens em Risco  

Foi possível identificar um grupo constituído por crianças e jovens a frequentar as escolas da freguesia que não fazem 

consumos de substâncias psicoativas mas que, tendo em conta o contexto e o grupo de pares em que se inserem, assim 

como os comportamentos e atitudes que manifestam, se encontra em risco de iniciar e manter consumos de drogas, quer 

licitas quer ilícitas. Neste grupo encontramos situações de insucesso, absentismo e abandono escolar, deficit de 

competências pessoais e sociais, falta de supervisão e de ocupação do tempo livre, pertença a famílias que apresentam 

historial de consumos e violência familiar, etc. Particularizando, este grupo apresenta as seguintes características: 

insucesso, abandono e absentismo escolar, falta de ocupação de tempos livres; pertença a contextos familiares com 

valores sociais pouco normativos e presença de situações de disfuncionalidade, conflitos familiares e deficit de 

competências parentais; desvalorização dos percursos educativos dos educandos; história familiar de consumos de 

substâncias psicoativas; pertença a contextos de pobreza e exclusão social; dificuldade de construção de projetos de 

vida normativos, dificuldade em projetar-se no futuro; déficit de competências pessoais e sociais, dificuldades no 

relacionamento interpessoal, baixa autoestima e dificuldade em cumprir regras; fraca estimulação nos primeiros anos de 

vida; fácil acesso a substâncias lícitas e ilícitas; exposição a comportamentos desviantes.  

 

Grupo 2) Jovens Consumidores de substâncias licitas e ilícitas  

Existe um grupo de jovens com comportamentos de experimentação e/ou consumo de substâncias lícitas e ilícitas, 

assinalados por diversas fontes. Assim, a Escola Básica com 2º e 3º ciclos Cego do Maio refere o consumo de 

estupefacientes como um dos problemas decorrentes da situação de fragilidade socioeconómica que afeta as famílias a 

que dá resposta; as freguesias de Laúndos, Beiriz, Balasar, Navais, Argivai e Póvoa de Varzim fazem igualmente 

referência a jovens que, em número variável, se associam em práticas ligadas ao consumo de álcool e de substâncias 

ilícitas. Tipicamente, estes jovens apresentam as seguintes características: são maioritariamente do sexo masculino; 

apresentam insucesso, abandono e absentismo escolar, falta de ocupação de tempos livres, desocupação/desemprego; 
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pertencem a contextos familiares com valores sociais pouco normativos, e existem situações onde predomina a 

disfunção familiar; mostram elevada dependência do grupo de pares e deficit de competências sociais; exibem 

comportamentos de risco, nomeadamente atividade delinquente (furto e tráfico) para além do consumo de drogas.  

 

No território das Caxinas foram identificados os seguintes grupos vulneráveis: 

Grupo 1) Crianças e jovens em risco de abandono e insucesso escolar 

Este grupo é sinalizado por diferentes agentes da comunidade consultados em relação à variáveis de insucesso e 

abandono escolar. São crianças e jovens entre os 10 e os 18 anos que frequentam principalmente as escolas da freguesia 

de Vila do Conde que acolhem a população do território de Caxinas; foi possível particularizar a identificação de 15 

jovens entre os 12 e os 16 anos em situação de abandono escolar oriundos do Empreendimento de Habitação Social de 

Frei Mauro/ Bairro dos Pescadores; no entanto, foram também identificadas crianças e jovens em risco oriundas do 

Empreendimento de Habitação Social de Vila Chã. Ao nível do ensino secundário, que se encontra centralizado na 

freguesia de Vila do Conde, são apontados pelas escolas problemas ao nível do abandono escolar, associados a falta de 

supervisão parental em famílias com carências económicas. Também o insucesso escolar e o absentismo parecem 

assumir no ensino secundário algum relevo, associado primordialmente aos alunos dos cursos profissionais e a famílias 

com baixas expectativas em relação à escola. Em suma, surge aqui uma confluência interessante na informação 

fornecida pelas escolas e pela Câmara Municipal no que diz respeito à associação entre insucesso, absentismo e 

abandono escolar e as crianças e jovens oriundos dos empreendimentos de habitação social da freguesia de Vila do 

Conde e, particularmente, do território das Caxinas. Esta informação é congruente com a fornecida pela Junta de 

Freguesia de Vila do Conde, que refere a existência de cerca de 40 crianças e jovens em risco. Apresentam fragilidades 

ao nível social, psicológico e pertencem a famílias desestruturadas/disfuncionais, com baixo nível económico-social 

onde convivem muitas vezes com situações de consumo e tráfico de droga, alcoolismo e violência doméstica; baixo 

nível de escolaridade dos pais; pouca valorização dos objetivos escolares e profissionais; ausência de apoio no início da 

escolaridade, ou seja, falha na estimulação parental; dificuldades de aprendizagem; problemas de indisciplina; desânimo 

aprendido; baixa instrumentalidade atribuída à escola; ausência de um dos progenitores no lar (habitualmente o pai); 

ausência de figura de autoridade; ausência de apoio estruturado à organização do estudo (dentro e fora do lar) e 

permanência de tempos excessivos na rua e sem supervisão. Neste grupo observam-se jovens com perturbações no 

âmbito do comportamento da aprendizagem e perturbações da ansiedade. Acrescenta-se a falta de higiene, negligência 

nos cuidados de saúde e eventuais consequências físicas que decorrem dos maus-tratos familiares. 

 
Grupo 2) Jovens consumidores de cannabis 

De acordo com a informação fornecida pela Junta de Freguesia de Vila do Conde, existe um grupo claramente 

identificado de cerca de 60 jovens consumidores de cannabis, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos. São 

jovens pertencentes a uma classe socioeconómica baixa, com dificuldades escolares e profissionais com inatividade 

laboral, com pouco sentido de projeto de carreira profissional e com dificuldades ao nível da ocupação de tempos livres. 

Neste grupo salientam-se cerca de 20 jovens que assumem também o papel de traficantes. 

 

Quanto aos grupos vulneráveis comuns aos dois territórios: 

 

Grupo 3) Consumidores de substâncias psicoativas abrangidos por respostas de RRMD 

Neste grupo inserem-se os consumidores de substâncias psicoativas, que residem fundamentalmente nas freguesias de 

Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, que se deslocam aos contextos identificados para compra e posterior consumo de 

substâncias psicoativas ilícitas. De referir que se trata de uma população flutuante oriunda de todo o concelho quer da 
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Póvoa de Varzim quer de Vila do Conde. Trata-se de um grupo de cerca de 400 indivíduos, caracterizados por uma 

longa história de consumos, sem tratamentos prévios não estando assim cobertos pela rede formal de respostas a nível 

das dependências. Têm entre 35 e 55 anos e residem nas cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A maioria deste 

grupo terminou a escolaridade mínima obrigatória, o que nalguns casos representa o 4.º ano e noutros o 6.º ano, 

consonante o ano de nascimento. Um pequeno grupo dedica-se a arrumar carros como forma de angariar dinheiro para 

os consumos. Os arrumadores são cerca de 20 indivíduos, 3 sem abrigo, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 

anos. Desenvolvem a sua atividade essencialmente na zona limítrofe: do casino da Póvoa de Varzim, do Tribunal de 

Vila do Conde, do campo de futebol do Varzim, local da Tourada. Na sua maioria este grupo é constituído por homens, 

com fragilidades a nível familiar, social, psicológico, pertencentes a famílias desestruturadas e disfuncionais, em que as 

relações com a família estão muito fragilizadas e/ou em rutura. O fenómeno de prostituição é visível, estimando-se que 

cerca de 10 mulheres se dedicam a esta atividade visando adquirir dinheiro para o consumo de droga. Os indivíduos que 

constituem este grupo subdividem-se entre os consumidores de fim-de-semana (ligados à industria da pesca, que 

desembarcam ao fim-de-semana) e os regulares. Estes últimos, a grande maioria, estão desempregados e o dinheiro para 

o consumo provém das prestações sociais que auferem e do pequeno tráfico. Predomina muito a figura do utilizador-

traficante. As substâncias psicoativas consumidas prevalecentes são a heroína, a base de cocaína e o álcool, por esta 

ordem de importância. O consumo combinado de heroína e base de cocaína é o mais comum neste território, sendo 

reduzido o número de sujeitos que apenas consome heroína e praticamente inexistente o consumo isolado de cocaína. 

Cerca de 1/3 dos indivíduos recorre à via endovenosa para consumo. O consumo de álcool de forma excessiva/abusiva 

verifica-se numa parte significativa deste grupo, e é consumido em conjunto com outras substâncias. Relativamente aos 

principais problemas de saúde associados ao consumo de substâncias psicoativas, destaca-se pela sua prevalência e 

incidência a hepatite C, de cerca de metade da população que consome via endovenosa. O HIV/Sida e Tuberculose são 

doenças menos comuns, sendo que todos os indivíduos que as padecem estão em tratamento ou em processo de o 

retomar. Os principais problemas identificados são: (1) consumo e/ou dependência de drogas quer ilícitas onde se 

destaca o consumo de acentuado de heroína e cocaína, como também de drogas lícitas como o caso do consumo de 

álcool que é também expressivo neste grupo; (2) tráfico; (3) partilha de material de consumo; (4) abandono deste 

material no local de consumo; (5) existência de doenças infeciosas e infecto-contagiosas; (6) problemas dermatológicos, 

consequência dos consumos por via endovenosa; (7) deficitária higiene oral que contribui para a elevada incidência de 

problemas dentários; (8) elevada dificuldade de acessibilidade às unidades de tratamento do IDT devido à distância 

geográfica o que parece condicionar e dificultar a adesão ao tratamento; (9) dificuldade de adesão desta população a 

outras estruturas da rede formal, que inviabiliza a realização de rastreios, diagnóstico e tratamento das problemáticas 

gerais de saúde, incluindo o acesso a consultas de planeamento familiar e a outros cuidados prestados nos centros de 

saúde nomeadamente pelos seus médicos de saúde; (10) reduzida adesão dos consumidores às unidades de saúde locais, 

designadamente ao médico de família; (11) morbilidade orgânica, psicológica e social; (12) desestruturação familiar. 

 

Grupo 4) Consumidores de substâncias psicoativas integrados em programa de tratamento nos CRIs 

Este grupo é composto por cerca 457 indivíduos consumidores de substâncias psicoativas residentes nos concelhos de 

Póvoa de Varzim e de Vila do Conde que estão em acompanhamento nas Equipas de Tratamento dos Centros de 

Respostas Integradas da zona Norte do IDT, I.P. Destes, 214 pertencem ao concelho da Póvoa de Varzim, sendo que 

138 residem na freguesia-sede do concelho. Residentes no concelho de Vila do Conde existem 243 indivíduos em 

tratamento, sendo que 117 residem na freguesia de Vila do Conde. Este grupo corresponde a uma população 

maioritariamente masculina, com percursos geralmente longos de consumo de substâncias psicoativas e sucessivas 

tentativas de tratamento. São dependentes de opiáceos, cocaína, álcool e psicofármacos, e na sua maioria são poli 

consumidores. Apresentam, em grande parte, baixos níveis de escolaridade e de formação profissional, e consequente 
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baixo nível socioeconómico. Trata-se de uma população parcialmente integrada na rede social, com as necessidades 

básicas habitualmente garantidas. 

 

 

Grupo 5) Adultos com consumo excessivo/abusivo de álcool 

Trata-se de um grupo de indivíduos que em comum apresenta um padrão consumo excessivo de álcool configurando, 

nalguns casos, critérios de dependência. Situam-se nos dois concelhos, já que a maioria das freguesias que colaboraram 

no diagnóstico referiu a existência do problema. Dados concretos do ACES Póvoa/Vila do Conde indicam 595 

indivíduos pertencentes à freguesia de Póvoa de Varzim e 338 indivíduos pertencentes à freguesia de Vila do Conde, 

com abuso crónico de álcool. A CPCJ da Póvoa de Varzim referiu que no ano de 2012, e até ao momento, foram 

instaurados 12 processos a famílias, em cuja problemática é o consumo de álcool, associada a negligência e/ou violência 

doméstica. Há maior prevalência no acompanhamento de jovens do sexo masculino, na faixa etária dos 15-18 anos. 

Deste grupo sinalizado ao nível do tratamento, pelo ACES, uma parte poderá vir a requerer intervenção especializada ao 

nível do tratamento e cuidados de proximidade. Neste sentido, torna-se pertinente agilizar mecanismos de referenciação 

assistencial.  

 

 

5) Contextos identificados - definição 

Os agrupamentos escolares da freguesia da Póvoa de Varzim e de Aver-o-mar surgem como contextos privilegiados 

para a intervenção com as crianças e jovens em risco de insucesso e abandono escolar (Grupo 1), assim como com os 

Jovens Consumidores de substâncias lícitas e ilícitas (Grupo 2). Em Vila do Conde, os agrupamentos escolares das 

freguesias (com algum foco nos que dão resposta às crianças de Caxinas) e de Vila Chã surgem como o contexto 

privilegiado para a intervenção com as crianças e jovens em risco de insucesso e abandono escolar (Grupo 1). Quanto 

aos jovens consumidores de cannabis (Grupo 2), os grupos identificados realizam a compra e/ou consumo de cannabis 

quase diariamente em dois locais preferenciais: na proximidade do ringue do pavilhão Polidesportivo das Caxinas e na 

proximidade do ringue do Bairro dos Pescadores e na zona envolvente ao For-Mar. Os cerca de 20 jovens que assumem 

também o papel de traficantes deslocam-se também para as zonas envolventes às Escolas Frei João e José Régio. É 

referida ainda pelas escolas da freguesia de Vila do Conde a permanência de grupos de jovens com comportamentos de 

consumo de álcool, tabaco e derivados de cannabis, bem como tráfico desta última substância, junto das paragens de 

autocarro que rodeiam as zonas escolares. No que respeita ao Grupo 3 foi identificado como território prioritário, que 

previsivelmente necessitará de intervenção, o território da Freguesia da Póvoa de Varzim e o território das 

Caxinas, na freguesia de Vila do Conde, onde se inserem os seguintes contextos: Zona da Marginal, no limite entre a 

cidade de Póvoa de Varzim e Vila do Conde; Travessa da Poça da Barca; Casa Abandonada na Avenida de Portas 

Fronhas e antiga fábrica da Maconde. Estes três últimos estão situados na freguesia de Vila do Conde, Caxinas, e são 

locais contíguos à freguesia da Póvoa de Varzim. A elevada prevalência de indivíduos pertencentes ao grupo 

Consumidores de substâncias psicoativas integrados em programa de tratamento nos CRIs (Grupo 4) e de Adultos com 

consumo excessivo/abusivo de álcool (Grupo 5), fazem emergir a própria freguesia como um contexto privilegiado para 

respostas de tratamento a este nível.  
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6) Propostas de Intervenção 

6.1) Identificação das necessidades 

 

Nos territórios identificados, foram diagnosticados défices de respostas em todas as áreas sócio-sanitárias. No entanto 

dada a sua dimensão e magnitude, consideramos que a área de Redução de Riscos e Minimização de Danos e a 

Prevenção constituem áreas lacunares prioritárias. As preocupações da área da Redução de Riscos e Minimização de 

Danos são fundamentalmente as necessidades ao nível dos cuidados sócio-sanitários que justificam o recurso a medidas 

e dispositivos assistenciais susceptíveis de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos consumidores. Na área 

de missão da Prevenção, evidencia-se a necessidade de reforçar o trabalho de articulação com a comunidade educativa, 

no sentido de a capacitar para a intervenção preventiva junto dos alunos, enquanto população alvo estratégica. As 

acções em meio escolar devem ser alargadas a um maior número de escolas e envolver sempre que possível as famílias. 

É também importante desenvolver as competências pessoais e sociais dos alunos, principalmente dos que se incluem 

nos grupos vulneráveis. Ao nível do grupo de jovens consumidores, existe a necessidade de criar uma valência de 

prevenção indicada, de forma a trabalhar os problemas apresentados neste grupo. Verificou-se neste concelho que os 

problemas relacionados com a disfuncionalidade familiar adoptam grande dimensão. Os contextos familiares devem 

constituir portanto, uma preocupação constante e subjacente a qualquer intervenção nesta área de missão, devendo as 

famílias ser trabalhadas enquanto alvos finais (diminuição dos factores de risco de nível familiar) e também enquanto 

alvos estratégicas (capacitação para agir preventivamente). É igualmente importante reforçar o trabalho com instituições 

locais que trabalham com crianças, jovens e famílias, aumentando e complementando as competências dos técnicos para 

actuar especificamente na área da prevenção das toxicodependências e da promoção de estilos de vida saudáveis. No 

Tratamento, as necessidades relacionam-se essencialmente com a falta de estruturas de proximidade, a que se juntam 

as dificuldades de mobilidade dos toxicodependentes do concelho (decorrentes da falta de competências pessoais e 

sociais e de condições económicas). Para os consumidores que se encontram em tratamento, será necessário criar 

respostas ao nível da Reinserção que lhes permita desenvolver projectos futuros com consistência, visando a sua 

inserção sócio profissional. 

 

 

6.2) Respostas do IDT 

 

CRI Porto Ocidental – As unidades de tratamento do CRI Porto Ocidental (ET da Foz e ET de Matosinhos), prestam 

cuidados de saúde compreensivos e globais a toxicodependentes, em regime ambulatório, individualmente ou em grupo 

nas várias modalidades terapêuticas. Referimos que na área do tratamento existe a colaboração dos centros de saúde da 

freguesia da Póvoa de Varzim, na gestão do programa de substituição opiácea a utentes seguidos nas unidades do IDT.  

 Na área da prevenção são levados a cabo intervenções de carácter universal nas diferentes escolas do concelho que se 

têm mostrado disponíveis para a implementação de programas preventivos, para a formação de professores e para o 

desenvolvimento de ações de sensibilização com o objetivo de avaliar as necessidades de intervenção. Mais ainda, são 

realizados encaminhamentos para as consultas de prevenção indicada no PIAC e no IPJ- Projeto Cuida-te. 

Na área a RRMD o CRI Porto Ocidental tem vindo a desenvolver a sua intervenção através do Projeto Âncora.  

 

 

6.3) Intervenções Propostas 
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As intervenções a desenvolver neste território deverão ter em conta os resultados do diagnóstico realizado, a nível 

estrutural, comunitário e individual. Neste último nível, são referenciados os grupos identificados como vulneráveis. 

Deste modo, nos territórios identificados da freguesia da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, os projetos prioritários 

deverão centrar-se nos eixos da prevenção e redução de riscos e minimização de danos. Todavia, consideramos que se 

deverão desenvolver e manter ações e atividades no sentido de desenvolver eficácia nos eixos quer do Tratamento quer 

da Reinserção. 

 

No Eixo da Prevenção  

Prevenção Universal  

Consideramos importante implementar Programas Universais nas escolas do território de forma a promover o 

desenvolvimento dos fatores de proteção na população em idade escolar. Em sede de diagnóstico foram identificadas 

necessidades que se prendem com a existência de alguns fatores de risco, motivados pelas particularidades 

sociofamiliares e contextuais próprias da realidade a que estes jovens pertencem. Desta forma, as propostas nesta área 

visam o reforço dos fatores protetores com o objetivo de aumentar a resiliência dos jovens para além de minimizar o 

impacto destes fatores de risco. Este trabalho em contexto escolar deverá, num primeiro momento, ser coordenado pelos 

técnicos do IDT, nomeadamente no que concerne à sensibilização dos agentes educativos e na formação de alvos 

estratégicos para a prevenção. Deverá, num segundo momento, ser complementado através de uma intervenção 

integrada que mobilize as diferentes entidades locais, a saber: instituições da área da educação, saúde, segurança social, 

IPSS´s e ONG´s. Estas entidades poderão desenvolver um trabalho importante designadamente na área da educação 

para a saúde, na identificação, sinalização e acompanhamento de situações e na dinamização de atividades com carácter 

lúdico-pedagógico. Consideramos igualmente importante, que estas entidades possam desenvolver programas que 

trabalhem o sucesso educativo, envolvendo as famílias, com o objetivo de promover um maior investimento escolar. 

Prevenção Seletiva e Indicada  

Identificaram-se no território dois grupos de risco, que apresentam vários problemas de âmbito pessoal e familiar, 

problemas sócio-económicos, problemas de saúde, problemas escolares, etc. Os elementos destes dois grupos 

vulneráveis são, na sua maioria, oriundos de famílias multi-problemáticas. Desta forma propomos a criação de uma 

valência de prevenção indicada no âmbito da consulta descentralizada do IDT, constituída como proposta na Área de 

Missão do Tratamento. Esta consulta poderá constituir uma resposta para os jovens em risco que dela necessitem. O 

acompanhamento dos jovens na consulta deverá ser da responsabilidade dos técnicos do CRI Porto Ocidental e 

antecedido de um trabalho integrado por parte das várias entidades locais, com vista à sinalização/identificação, 

avaliação, motivação para o tratamento e encaminhamento de casos. Consideramos, ainda, importante a existência de 

uma resposta de proximidade com o objetivo de trabalhar e acompanhar todos os jovens que revelem maior dificuldade 

em aderir ao tratamento. O trabalho a desenvolver, da responsabilidade das entidades locais, deverá orientar-se numa 

perspetiva multissistémica de intervenção. A equipa técnica multidisciplinar do CRI Porto Ocidental mobilizará 

recursos e tempos de ações da área do tratamento para suprir necessidades emergentes (sobretudo nos cuidados 

médicos). No que diz respeito à prevenção seletiva, que deverá abranger os dois grupos de risco identificados, 

propomos o seguinte: Programas de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais, dinamizados ao nível dos 

settings destes jovens e da responsabilidade das entidades locais das diferentes áreas (educação, saúde, segurança social, 

emprego, lúdico-pedagógico, etc.) Este trabalho deverá ser precedido de ações de Informação / sensibilização e de 

formação na área da prevenção dos consumos de substâncias psicoactivas da responsabilidade dos técnicos do CRI 

Porto Ocidental. Mais uma vez existe a necessidade de um trabalho integrado com todas as entidades existentes no 

território, que assegure a identificação/sinalização e mobilização dos jovens com indicação para a intervenção. Prevê-se 

com esta intervenção dotar a população alvo de competências de vida de modo a aumentar a sua resistência face à oferta 
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de drogas, motivando-os para a importância da escola e para a definição de projectos de vida saudáveis. Propomos 

ainda para estes grupos, o desenvolvimento de ações de âmbito cultural, desportivo e recreativo que promovam a 

inclusão social destes jovens e a diversificação de experiências e aprendizagens e simultaneamente permitam promover 

a ocupação saudável do tempo potenciando o contacto com modelos e vivências mais funcionais. 

 

No eixo do Tratamento 

Em função da população alvo identificada e da dimensão das necessidades observadas, consideramos que por razões de 

proximidade geográfica, e para os consumidores que eventualmente requeiram tratamento, é necessária a criação da 

consulta descentralizada, proposta em diagnóstico anterior e defendida em todos os Núcleos Territoriais.  

 

No eixo da Reinserção 

Esta área de missão pretende centrar as suas intervenções nas populações que previamente possam ser tríadas e 

encaminhadas pelo eixo do tratamento na perspetiva de tornar mais consistentes as medidas de (re) inserção. Deste 

modo, revela-se de todo pertinente a intervenção nos domínios da cidadania, educação, emprego, família, formação, 

habitação, ocupação de tempos livres, proteção social, saúde. É necessário promover ações que possibilitem o 

desenvolvimento de uma rede de relações familiares e sociais dos indivíduos em processo de reinserção, potenciando a 

criação de respostas que vão de encontro às necessidades identificadas. Relativamente à rede de relações familiares, 

consideramos a criação de grupos de autoajuda e de treino de competências familiares e sociais, como uma mais-valia 

para o total de população identificada. No que diz respeito ao domínio profissional e educacional, para os jovens e 

adultos que se encontram em tratamento, parece-nos necessário criar respostas de forma a potenciar o desenvolvimento 

de um projeto sólido, diminuindo assim a dependência de subsídios e o desemprego de longa duração. Com estas 

respostas pretendemos aumentar a sua capacidade de autonomização face a um sistema assistencialista. Assim, 

propomos uma articulação estreita com a rede de parceiros, por forma a promover e monitorizar ações que permitam o 

(re) ingresso destes indivíduos no sistema de ensino regular (dada a elevada prevalência de baixa escolaridade); 

orientação para as políticas sociais e de emprego em vigor; a criação e divulgação de uma bolsa de empregadores; a 

criação de grupos de treino de competências e a criação de mecanismos que facilitem a articulação local com o IEFP. 

No âmbito do domínio da cidadania, da proteção social, da socioterapia e da ocupação de tempos livres é necessário 

promover o acesso aos serviços públicos e de proximidade, às medidas de proteção social disponíveis, assim como, 

facilitar o acesso a valências socio terapêuticas, criação de ateliers lúdico-pedagógico. Esta última ação destina-se 

essencialmente aos indivíduos que, ou pela sua condição física ou social, não se consideram aptos para ingressar o 

mercado de trabalho. Parece-nos, também, importante que as estratégias de respostas/intervenção se direcionem para as 

necessidades específicas dos indivíduos, realçando a noção de pertença e de participação na sociedade. 

 

No eixo da Redução de Riscos e Minimização de Danos:  

Os programas e dispositivos sócio sanitários têm como objetivo nuclear prestar cuidados primários, imediatos e de 

proximidade a consumidores de drogas de rua, visando o encaminhamento para as estruturas sociais e de saúde com 

carácter de maior exigência assistencial. Em função do grupo alvo identificado, continuam a observar-se que um 

número elevado de indivíduos desprotegidos que pela sua condição não procuram ou não aderem aos recursos 

comunitários convencionais. É de fundamental importância dar continuidade aos modelos de resposta fundamentados 

nos princípios do humanismo, do pragmatismo e de efetiva proximidade. Propomos a continuidade de medidas de 

redução de risco e minimização de danos de índole diversa, geridos pela equipa de rua com unidade móvel para poder 

intervir de forma integrada com: programa de troca de seringas, para todos os consumidores que dele careçam, 

programa de substituição opiácea de baixo limiar, administração de farmacoterapias combinadas, para todos os utentes 
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com indicação clínica, e encaminhamento e referenciação para programas de tratamento. No sentido de proceder à 

triagem, apoio sócio sanitário e ao encaminhamento sócio terapêutico da população alvo propomos a criação de uma 

estrutura de proximidade – gabinete de apoio. Neste gabinete pretende-se fornecer: apoio em cuidados de higiene e 

alimentação mínimos; apoio psicológico e social; cuidados de enfermagem; despiste de doenças infecto-contagiosas; 

distribuição de preservativos; apoio médico e psiquiátrico. Pretende-se igualmente implementar programa de troca de 

seringas e programa de substituição opiácea de baixo limiar. Este gabinete de apoio poderá constituir-se como 

alternativa à rua promovendo o encaminhamento social e terapêutico dos consumidores infra excluídos bem como 

organizar atividades de carácter lúdico-ocupacional, de suporte e reforço da qualidade de vida de cada utente. No 

sentido de suprir uma objetiva necessidade que a observação direta evidenciou relacionada com a precariedade ou 

inexistência de condições de habitabilidade e de higiene, seria de equacionar a organização de um espaço residencial 

temporário, de forma a contribuir para o afastamento de ambientes propícios ao consumo, bem como para o 

encaminhamento social e terapêutico de toxicodependentes excluídos. Esta estrutura física fixa iria: proporcionar aos 

utentes alojamento; assegurar a higiene e alimentação mínimas; disponibilizar apoio psicológico, social e cuidados de 

enfermagem. O espaço residencial adquire uma importância estratégica maior se se tornar possível uma co-organização 

e gestão intermunicipal (Vila do Conde e Póvoa de Varzim) considerando que uma parte significativa da população-

alvo flutua erraticamente por ambos os territórios e contextos e transporta problemas e necessidades comuns. 


