FICHA DE PROJECTOS E ACÇÕES
Titulo do projecto/acção
Departamento/Divisão
Palavras-chave
(as três principais)

Unidade Móvel de Respostas Integradas
Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências
Prevenção | Redução de Riscos e Minimização de Danos |
Tratamento e Reinserção | Toxicodependências

Descrição/caracterização

Funcionamento de uma Unidade Móvel que utilizará
estratégias de proximidade que passam pela distribuição
de preservativos, pelo teste de alcoolemia, troca de
seringas, distribuição de KIT´s, preservativos e flyers
informativos sobre estas temáticas.
. Implementar uma rede de cuidados de saúde de
proximidade com a unidade móvel;
. Promover a precocidade da intervenção, prevenindo o
agravamento das dependências e da saúde;
. Alargar a rede de cuidados socio-sanitários e clínicos na
intervenção com toxicodependentes às necessidades dos
concelhos;
. Agilizar o acesso a estruturas de tratamento,
disponibilizando uma oferta diversificada de programas
de tratamento e cuidados;
. Agilizar o encaminhamento para estruturas de saúde;
. Contribuir para a redução das IST’s;
. Avaliar a necessidade de implementação de PTAOBL
(Programa Tratamento Agonista Opiáceo de Baixo
Limiar);
. Criar metodologias de avaliação ao nível do impacto das
estratégias utilizadas em cada área de missão;
. Identificar clinicamente sintomas ou manifestação de
patologia, prevenindo a degradação física e psicológica
do indivíduo.

Objectivos

Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade
Destinatários

Entidade promotora
Entidades parceiras

Projecto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências (PECPT)
Grupos identificados como consumidores, com
problemas de comportamento associados e de grupos
identificados como consumidores em contexto social e
recreativo.
Câmara Municipal de Odivelas, através da DSPT
Centro de Respostas Integradas de Lisboa Oriental (CRI
LX Oriental) da Delegação Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Instituto da Droga e da Toxicodependência,
Câmara Municipal de Loures (Gabinete de Saúde e
Gabinete de Habitação), Junta de Freguesia de

Apelação, Junta de Freguesia de Camarate, Junta de
Freguesia de Unhos, Centros de Saúde de Loures,
Sacavém e Odivelas, Associação Nacional de
Farmácias, Coordenação Nacional para a Infecção
VIH/SIDA, Polícia de Segurança Pública de Loures,
Comando Central da Policia de Segurança Pública,
Junta de Freguesia de Odivelas, Equipa de Rua “Com
Tacto na Rua”, Centro de Apoio Integrado da Liga
Portuguesa contra a SIDA, CEPSA, S.A., Associação
Luís Pereira da Mota e Junta de Freguesia da Pontinha

Horizonte da execução
Situação actual
Entidade financiadora
Programa de financiamento
Orçamento global
Despesas elegíveis globais
Financiamento global
Resultados esperados

Início em 2009

Não implica custos directos ao Plano e Orçamento da
DSPT.

Considerável adesão dos grupos identificados como
consumidores

Inconvenientes da não
realização
Nível de prioridade de
execução de acordo com
objectivos para a área
Contacto do responsável
E-mail
Website

Baixa 

Média 

Alta x

Chefe de DSPT | Dra. Paula Ganchinho | 219 346 700
paula.ganchinho@cm-odivelas.pt
www.cm-odivelas.pt

