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1. Caracterização do território de Portimão 

 

O município de Portimão fica situado no barlavento algarvio, abrangendo uma área de 182 km
2
. É constituído 

por 3 freguesias: Alvor, Portimão e Mexilhoeira Grande. As duas primeiras freguesias têm uma estrutura 

marcadamente urbana, enquanto a terceira é predominantemente rural. A freguesia de Portimão com a densidade 

populacional de 306 habitantes/Km
2 
em 2011 é um dos municípios mais densamente povoados do Algarve.  

Segundo o recenseamento geral da população de 2011, o número de habitantes presentes no município é de 

55 614 pessoas, o que constitui cerca de 12% da população do Algarve. Verifica-se que o concelho de Portimão 

tem o grupo etário mais numeroso no intervalo entre os 35 e os 39 anos. Os grupos etários acima desta idade 

também assumem valores elevados, o que indicia a tendência de envelhecimento que também se verifica para todo 

o distrito. 

O Parque Habitacional Camarário é bastante extenso e heterogéneo, sendo constituído por cinco Bairros (o 

Bairro do Pontal, o Bairro da Coca Maravilhas, o Bairro Mira Cabo – Cardosas, o Bairro da Cruz da Parteira, o 

Bairro dos Montes de Alvor) e por habitação dispersa, perfazendo um total de 715 fogos. Existe ainda um núcleo 

de realojamento no Vale da Arrancada, com cerca de 10 agregados familiares de etnia cigana, que está associado a 

problemáticas de risco. Trata-se de um núcleo com características particulares, onde os conflitos surgem da própria 

dinâmica cultural: na sua maioria são devidos às relações entre famílias e entre familiares. Trata -se de um local 

onde maioria dos seus residentes é de etnia cigana e também está associado a problemáticas de risco. Situado muito 

próximo deste núcleo de realojamento temporário existe uma habitação de grandes dimensões onde reside um 

conjunto de pessoas com cerca de 7 agregados familiares. Estes agregados também estão associados a 

problemáticas de risco, existindo relações de consanguinidade e muitos conflitos associados ao consumo excessivo 

de álcool.  

Além do núcleo acabado de referir, os bairros que se apresentam como mais problemáticos em termos sociais 

são os Bairros Cruz da Parteira e Urbanização Mira Cabo. Os dados apontam para o facto de que as zonas mais 

problemáticas atualmente se circunscrevem à zona antiga da cidade, onde se destaca a zona da estação, bem como a 

área envolvente ao largo Gil Eanes.  

As atividades económicas de maior expressão neste concelho, em termos de número de empresas, são o 

comércio por grosso e a retalho, seguido da indústria de construção civil e ainda as empresas de alojamento, 

restauração e similares.  

No que respeita ao fenómeno da dependência de substâncias psicoativas, pode referir-se que a taxa de 

incidência de novos casos, tem subido neste concelho, desde 2007, com um decréscimo de 2010 para 2011; neste 

concelho, a taxa de incidência tem valor superior ao valor da região algarvia no total.  
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2. Problemas identificados e grupos alvo de intervenção 

2.1. Crianças e Pré-Adolescentes:  

Existem 150 crianças dos 3 aos 9 anos, com histórias familiares de criminalidade parental, violência familiar 

e outros comportamentos problemáticos, vivendo em precárias situações de higiene, tanto pessoal como 

habitacional. Apresentam hábitos alimentares incorretos e dificuldades, tanto ao nível do desenvolvimento físico, 

como intelectual. Muitos dos seus familiares têm comportamentos de elevado risco, nomeadamente consumos 

abusivos de álcool e outras substâncias psicoativas. Este facto leva a que grande número destes jovens tenha 

precoces consumos de álcool (cerveja) e de tabaco, devido à grande facilidade ao seu acesso e à falta de 

acompanhamento e de supervisão por parte dos adultos, bem como da inexistência de regras consistentes e 

adequadas. Desde muito cedo demonstram comportamentos desviantes, não existindo na zona outras alternativas 

que lhes permitam ocupar os seus tempos livres de um modo produtivo e recreativo. A maioria destes jovens tem 

um fraco compromisso com a escola, existindo inúmeras situações de absentismo, retenção e de abandono escolar. 

Os seus próprios pais têm baixas expectativas em relação ao futuro dos seus filhos, possuindo também eles baixos 

níveis de educação. São crianças, na sua maioria, residentes em zonas de habitação social, tais como o Bairro da 

Cruz da Parteira e Urbanização Mira Cabo. Apresentam comportamentos opositores, comportamentos pré-

delinquentes, pequena criminalidade infantil, violência doméstica, tanto psicológica como física, vítimas de 

bullying, fuga à escolaridade, absentismo e insucesso escolar, dificuldades de aprendizagem (défice de atenção, 

dislexia, hiperatividade), consumo de substâncias psicoativas por parte dos pais, disfuncionalidade familiar, 

desajustamento emocional e baixo nível de competências pessoais e sociais.  

2.2.Adolescentes: 

Foram identificados 162 adolescentes pertencentes às mesmas famílias do grupo acima descrito, com 

comportamentos problemáticos de criminalidade parental, violência familiar e outros; vivem em precárias situações 

de higiene, tanto pessoal como habitacional. Apresentam hábitos alimentares incorretos e dificuldades, tanto ao 

nível do desenvolvimento físico como intelectual, problemas de saúde mental e muitas vezes mantêm 

comportamentos sexuais de risco, existindo situações de parentalidade muito jovem. Muitos dos seus familiares 

têm comportamentos de elevado risco, nomeadamente consumos abusivos de álcool e drogas o que leva a que 

grande número destes jovens tenha tido um início precoce do consumo de substâncias psicoativas devido à grande 

facilidade ao seu acesso e à baixa perceção do risco associado ao seu consumo. Este problema ainda é agravado 

pelo facto de estes adolescentes possuírem relações negativas com os adultos, seus familiares, não tendo qualquer 

acompanhamento ou supervisão por parte destes, constatando-se uma total ausência de diálogo familiar franco e 

objetivo acerca das drogas, bem como a inexistência de regras consistentes e adequadas. Desde muito cedo estes 

jovens iniciam comportamentos delinquentes e marginalizantes e condutas consumistas e individualistas. A maioria 

destes adolescentes tem também um fraco compromisso com a escola, existindo inúmeras situações de absentismo, 

retenção e de abandono escolar. Os seus próprios pais têm baixas expectativas em relação ao futuro dos seus filhos. 

Muitos destes jovens já estão em acompanhamento quer pelos serviços de reinserção social como pelos serviços do 
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IDT, IP. São adolescentes e jovens, na sua maioria residentes em bairros de arrendamento público e zonas de 

habitação precária, como os já referidos Bairros da Cruz da Parteira e Urbanização Mira Cabo, com 

comportamentos opositores; comportamentos delinquentes (roubos/furtos, agressões físicas, psicológicos e morais), 

vítimas e agentes de bullying, vítimas de violência doméstica, quer física querem psicológica, inerente à 

disfuncionalidade familiar, fuga á escolaridade, absentismo e insucesso escolar, dificuldades de aprendizagem 

(défice de atenção, hiperatividade, dislexia), indivíduos com baixo nível de competências pessoais, sociais e 

parentais, necessidades educativas e formativas, instabilidade profissional, comportamentos de risco, 

nomeadamente no que respeita à sexualidade (sexualidade desviante e comportamentos sexuais de risco) e ao 

consumo de drogas ilícitas e de álcool.  

2.3.Jovens em contexto recreativo noturno 

Neste eixo de intervenção, será relevante a intervenção ao nível da prevenção no âmbito da redução de danos 

em contextos recreativos, pois constata-se que os comportamentos de risco têm início em idades cada vez mais 

precoces. Assim, será oportuno intervir junto destas populações através de ações articuladas, continuadas e 

integradas, também em meio recreativo. A cidade de Portimão, nomeadamente a zona da Praia da Rocha, possui 

um enorme movimento ao nível dos contextos recreativos noturnos, quer com inúmeros bares, quer com discotecas 

e outros locais de consumo e abuso de álcool e outras substâncias psicoativas. Desta forma, seria importante a 

intervenção junto de jovens, no sentido da assunção e promoção de estilos de vida saudáveis.  

2.4 Adultos: 

São contemplados neste capítulo 3 grupos de adultos: os 1447 beneficiários do RSI, os 172 utentes que se 

encontram em seguimento em Instituições de Solidariedade Social de Portimão dos quais 40 são sem-abrigo. Dos 

beneficiários do RSI, podemos sinalizar cerca de 500 que deverão ser priorizados em relação a todos os outros, pelo 

seu contexto social. São sobretudo famílias monoparentais e nucleares com filhos, previsivelmente com baixa 

qualificações escolares e baixos recursos ao nível das competências de vida. A maioria destes indivíduos não 

possui um emprego estável e sobrevive de subsídios, ou de alguns trabalhos temporários, mas mantêm padrões de 

condutas consumistas e individualistas. Vivem em precárias situações de higiene, tanto pessoal como habitacional, 

apresentam comportamentos sexuais de risco e, na sua maioria, foram pais muito jovens. A maioria destes 

indivíduos tem problemas ligados ao consumo precoce de álcool, tabaco e substancias psicoativas, apresentando 

dificuldades, tanto ao nível do desenvolvimento físico como intelectual. Os seus comportamentos por vezes são 

geradores de violência no seio da família.  

Em relação às 172 pessoas acima referidas, 100 são trabalhadores sexuais e 72 são consumidores de 

substâncias psicoativas. Uma grande parte coabita com amigos ou vive sozinho, a maior parte das vezes em casas 

alugadas. Dependem da estrutura disponibilizadas pelas IPSS para apoio de lavandaria, balneário e alimentação. 

Apresentam baixo nível de competências pessoais, sociais e parentais, necessidades educativas e formativas, 

instabilidade ou precariedade profissional, comportamentos de risco nomeadamente no que respeita à sexualidade e 

ao consumo de drogas ilícitas e de álcool. Por outro lado, no que toca aos 40 sem-abrigo também acima referidos, 
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poder-se-á incluir esta problemática de exclusão num novo grupo de intervenção, visando a empregabilidade e o 

enquadramento sócio laboral, visto estarem em total desinserção e com cenários de comorbilidade psiquiátrica e 

imunológica.  

Há que ter uma visão abrangente e integrada desta população, visto que há uma simultaneidade de situações, 

considerando que muitas das pessoas aqui referenciadas são, ao mesmo tempo, beneficiários do RSI ou de outra 

prestação social qualquer. 

 

3. Caracterização dos recursos existentes no território 

3.1 Serviços e equipamentos dirigidos a crianças e jovens em risco 

Em relação ao diagnóstico apresentado em 2008 continuam a existir as respostas sociais de lar e centro de 

acolhimento temporário; contudo não estão disponíveis ainda dados atualizados acerca da capacidade/lista de 

espera destes serviços. Em termos de equipamentos sociais dirigidos a crianças e jovens há ainda a assinalar a 

construção de uma creche ao abrigo do Programa PARES; esta resposta social tem capacidade para 33 crianças 

com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos. Localiza-se junto ao Bairro Social da Cruz da Parteira. Há 

ainda a assinalar um lar de acolhimento – Lar de Crianças Bom Samaritano, o qual fica localizado na freguesia de 

Alvor com capacidade para 36 crianças. A Casa Nossa Senhora da Conceição é outra resposta social dirigida a 

crianças e jovens apenas do sexo feminino. No concelho de Portimão, apenas existe uma única valência de Centro 

de Acolhimento Temporário; trata-se também de uma instituição sem fins lucrativos e situa-se na freguesia de 

Portimão.  

 3.2. Instituições privadas de solidariedade social 

Apresentam-se seguidamente as IPSS a exercer a sua atividade no concelho de Portimão.  

 Instituição: APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) 

Valências: Apoio a vítimas de maus-tratos; 

 Instituição: Associação de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio 

Valências: Doação de Sangue; 

 Instituição: Associação da Pessoa portadora de Esclerose Múltipla do Barlavento;  

Valências: Apoio aos doentes e suas famílias 

 Instituição: Associação Guineenses e Amigos; 

Valências: Apoio a emigrantes guineenses 

 Instituição: Associação de Deficientes Motor de Portimão; 

Valências: Apoio na área da deficiência 

 Instituição: Associação REMAR 

Valências: Inserção Social de toxicodependentes/população desfavorecida  
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 Instituição: Associação Espírita de Portimão  

Valências: Inserção social de população desfavorecida  

 Instituição: Associação de Voluntários de Portimão 

Valências: Banco de Voluntários  

 Instituição: Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson – Delegação de Portimão   

Valências: Apoio a doentes de Parkinson/Centro de Convívio  

 Instituição: Associação Oncológica do Algarve  

Valências: Apoio a doentes oncológicos  

 Instituição: Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra   

Valências: Apoio a veteranos de guerra  

 Instituição: Associação Cabo-verdiana no Algarve 

Valências: Apoio à população emigrante PALOP’s 

 Instituição: Casa da Nossa Senhora da Conceição 

Valências: Inserção social de população desfavorecida 

 Instituição: Centro de Apoio a Idosos de Portimão    

Valências: Lar de Idosos/Apoio Domiciliário    

 Instituição: Centro Espírita da Boa Vontade   

Valências: Inserção social de população desfavorecida   

 Instituição: CAPELA – Centro de Apoio a População Emigrante de Leste e Amigos    

Valências: Apoio à População emigrante de Leste  

 Instituição: CRACEP     

Valências: Intervenção na área da deficiência  

 Instituição: CREMP      

Valências: Intervenção na área da deficiência  

 Instituição: Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Portimão  

Valências: Inserção social de população desfavorecida; Banco de vestuário  

  Instituição: Centro Paroquial da Mexilhoeira Grande  

Valências: Lar de Idosos, ATL, Creche  

   Instituição: Fábrica da Igreja Paroquial de Portimão  

Valências: Inserção social de população desfavorecida   

   Instituição: Fábrica da Igreja da Quinta do Amparo 

Valências: Inserção social de população desfavorecida; Refeitório social   
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 Instituição: Lar da Criança de Portimão 

Valências: Creche, Jardim de Infância e ATL  

 Instituição: Lar de Crianças Bom Samaritano 

Valências: lar de acolhimento de crianças e jovens 

 Instituição: Lar Esperança  

Valências: Lar de Idosos Creche  

 Instituição: GRATO – Grupo de Apoio a Toxicodependentes  

Valências: Apoio à população toxicodependente 

 Instituição: MAPS Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 

Valências: Apoio à população com HIV e toxicodependência  

 Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Portimão  

Valências: Creche, Jardim-de-infância, ATL, Lar de Idosos, Apoio Domiciliário  

 Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Alvor  

Valências: Creche, Lar de Idosos, Centro de Convívio para a 3ª Idade   

 Instituição: Santa Casa da Misericórdia da Mexilhoeira Grande  

Valências: Lar de Idosos   

 

3.3. Recursos institucionais (do IDT, IP) 

 

Ao nível das estruturas do IDT, IP no território, há a considerar uma equipa técnica especializada de 

tratamento, uma equipa técnica especializada de reinserção e uma de redução de danos. Há ainda a salientar a 

consulta dirigida a jovens e adolescentes, promovida pela Equipa Técnica Especializada de Prevenção. 

O IDT, IP possui ainda uma Unidade de Desabituação sedeada na Aldeia de Marim, em Olhão, mas que tem 

abrangência regional.  

 

4. Intervenções sugeridas 

Eixo da Prevenção (dirigida a crianças, pré adolescentes, adolescentes e suas famílias): 

Promover o atendimento/encaminhamento como resposta para 100% da população do concelho identificada; 

Promover o apoio/ acompanhamento psicossocial individualizado e/ou em grupo da população, a residir no 

concelho de Portimão.  

Promover o reforço das competências pessoais e sociais como a assertividade, a autoestima, tomada de 

decisão, nas crianças, adolescentes e jovens identificadas neste diagnóstico.  
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Reduzir em 50% os índices de insucesso, absentismo e abandono escolar, na população sinalizada com estas 

problemáticas, nomeadamente nas crianças, adolescentes e jovens; 

Promover em 90% dos adultos e famílias sinalizadas, competências parentais e sociais e reforçar a 

comunicação intrafamiliar; 

Promover comportamentos protetores e estilos de vida saudáveis em 100% das crianças, adolescentes, jovens 

e adultos sinalizados. 

 

Nesta proposta de intervenção para o eixo da Prevenção, deve ser prevista a articulação entre as diversas 

estruturas anteriormente mencionadas para este eixo, designadamente a Equipa de Prevenção do CRI do Algarve 

através dos seus programas de prevenção específica e indicada, e em particular, a consulta para adolescentes, 

jovens e envolventes (GAJE), o Centro de Saúde de Portimão e as USF do Concelho, a Unidade de Terapia 

Familiar da ARS do Algarve, bem como os serviços da Divisão de Ação Social da Camara Municipal de Portimão, 

e os serviços de apoio social da Junta de Freguesia de Portimão e ainda outras estruturas dinamizadas por 

Instituições Particulares de Solidariedade Social existente no concelho. 

 
 

Eixo de Redução de Danos 

 

Proposta de intervenção 1 (dirigida a jovens em contexto recreativo): 

Fornecer informação e trabalhar no desenvolvimento de competências, como um meio essencial para travar e 

diminuir a frequência e/ou a intensidade dos consumos de álcool e outas substâncias psicoativas e prevenir 

comportamentos de risco associados no contexto recreativo (Avenida da Praia da Rocha) em pelo menos 30% da 

população identificada. 

 

Proposta de intervenção 2 (dirigida particularmente às pessoas sem abrigo ou em situação grave de exclusão) 

Distribuir alimentos e água a 100% da população identificada;  

Disponibilizar cuidados de higiene pessoal e de tratamento de roupa a 100% da população identificada;  

Dinamizar ações de formação/sensibilização sobre educação para a saúde a 100% da população identificada; 

Disponibilizar roupa adequada à estação do ano e calçado a 100% da população identificada;  

Disponibilizar cuidados primários de saúde a 100% da população identificada;  

Encaminhamento para estruturas do IDT, IP, nomeadamente para a Equipa de Reinserção e de Tratamento a 

100% da população identificada;  

Disponibilizar mecanismos de formação e integração sócio laboral a 100% da população identificada;  

Disponibilizar apoio na aproximação ao agregado familiar a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar apoio jurídico a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar rastreios VIH/Sida e outras doenças crónicas a 100% da população identificada;  
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 Apoio social, sobretudo no apoio e encaminhamento para a obtenção de documentação e de Rendimento 

Social de Inserção a 100% da população identificada.  

 

Nestas propostas de intervenção para o eixo da Redução de Danos, prevemos a articulação entre as diversas 

estruturas anteriormente mencionadas para este eixo, designadamente a Equipas de Tratamento do Barlavento, de 

Reinserção e de Prevenção do CRI do Algarve, seja através das consultas disponibilizadas para pessoas com 

problemas de adição a drogas e álcool, seja através das diversas intervenções de reinserção psicossocial e laboral e 

de prevenção da desinserção, ou ainda através das intervenções de aconselhamento, encaminhamento e 

sensibilização e outras estruturas que intervêm neste mesmo âmbito, o Centro de Saúde de Portimão Faro e as USF 

do concelho, a Unidade de Terapia Familiar da ARS do Algarve, os serviços da Divisão de Ação Social da Câmara 

Municipal de Portimão, e os serviços de apoio social das Junta de Freguesia de Portimão. 

Considera-se ainda que a participação destes parceiros nas intervenções propostas deve ser integrada, o que 

aliás sempre tem sido feito neste concelho, otimizando-se os recursos disponíveis.  

 

 

 

 

 

 

 


