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CSP promove Campanha de Angariação de Fundos 

O Centro Social de Paramos vai promover ao longo deste ano a Campanha                                                      
“DOE MOVIMENTO À SAÚDE PÚBLICA”, que tem como objetivo angariar fundos para a   compra e 
substituição da Unidade Móvel adaptada para a equipa de Rua SMACTE. Esta ação contará com o apoio 
media do programa a PRAÇA/ RTP. 

PORQUE DEVE APOIAR A NOSSA CAMPANHA? 

Todos os dias equipas especializadas deslocam-se em Unidades Móveis para garantir que os cuidados 
sócio sanitários continuem a ser uma realidade em Portugal. São conhecidas por Equipas de Rua, porque 
trabalham diariamente em espaço público, tendo o pragmatismo e até a coragem de marcar presença 
onde os problemas acontecem. Também assim é em Espinho há cerca de 14 anos, através da Equipa de 
Rua SMACTE, promovida pelo Centro Social de Paramos, que no ano passado sinalizou e acompanhou 
cerca de duas  centenas de pessoas dependentes de substâncias psicoativas, tendo um impacto            
indireto incalculável na  saúde e bem-estar social da comunidade. 

COMO APOIAR A CAMPANHA? 

IRS SOLIDÁRIO - Doe 0,5% do imposto de IRS que já pagou ao Estado - NIPC 501 086 803 

DONATIVOS ATRAVÉS DO IBAN – PT50 0007 0618 0013 6330 0038 3 ou na Sede – Travessa da Junta, 44 
4500 - 451 Paramos 

O Centro Social de Paramos vai também promover um conjunto de ações que poderá acompanhar    
através do facebook https://www.facebook.com/centrosocialparamos/ou                                                    

site www.centrosocialparamos.org 

Próximos Eventos: 

       X CAMINHADA DA FAMÍLIA – 15 MAIO 

        “JORNADAS CSP EM MOVIMENTO” 

 Intervenção Comunitária - Novas formas de inclusão -  6 MAIO 

 Sessão de Babyoga para pais & filhos - 7 MAIO 

 Terceira Idade - As Exigências da Longevidade  - 20 MAIO 

 Sessão de Apoio ao Estudo para Pais (Pré– escolar e 1º ciclo)  -  27 MAIO 

 Espetáculo infantil -  O AVÔ CANTIGAS e o CSP apresentam - O pópó do papá  -  12 DE JUNHO 

https://www.facebook.com/centrosocialparamos/
http://www.centrosocialparamos.org/


O Centro de Respostas Integradas (CRI) do Porto Central é uma Unidade de Intervenção Local da Divisão de         
Intervenção para os Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) da ARS Norte, prestadora de cuidados 
de saúde a pessoas com problemas de comportamentos aditivos e/ou dependências. Os CRI estão referenciados a 
um território definido e são responsáveis pelas áreas da Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos 
(RRMD), Tratamento e Reinserção, de acordo com orientações emanadas do Serviço de Intervenção para os     
Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD) e da respetiva DICAD, dispondo, para o efeito, de equipas     
técnicas especializadas e multidisciplinares. 

Os CRI constituem a “malha” de cuidados de saúde no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências 
(CAD), com maior proximidade e acessibilidade aos cidadãos, na prestação de cuidados especializados e integrados 
em regime ambulatório.  

O CRI Porto Central tem uma área geográfica de abrangência que engloba 12 concelhos do distrito do Porto, sendo 
um deles o concelho de Espinho. Para auxiliar e complementar o trabalho desenvolvido pelas Equipas Técnicas dos 
CRI foi criado, em 2007, o Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), que constitui uma medida              
estruturante de âmbito nacional ao nível da intervenção integrada na área dos comportamentos aditivos e          
dependências, que procura, de acordo com as necessidades, recursos e disponibilidades de cada território,         
colmatar áreas   lacunares, potenciar as sinergias disponíveis e construir uma rede global de respostas integradas e 
complementares, nas diferentes áreas de intervenção (Prevenção, RRMD, Tratamento, Reinserção), aumentando a 
abrangência, a acessibilidade a eficácia e a eficiência das intervenções em CAD. 

É neste enquadramento que, no âmbito do PORI, surge o financiamento do Serviço Móvel Apoio à Comunidade 
(SMACTE) cujo acompanhamento técnico é efetuado pelo CRI Porto Central. O SMACTE é uma Equipa de Rua    
atualmente cofinanciada pelo SICAD que intervém no concelho de Espinho desde 2002. Esta estrutura de            
proximidade tem como principal missão prestar cuidados aos consumidores de substâncias psicoativas licitas e 
ilícitas procurando desta forma reduzir riscos e minimizar os danos associados aos consumos e ou                        
comportamentos de riscos. 

Trata-se duma estrutura de proximidade única neste concelho e acompanha diariamente consumidores de       
substâncias psicoativas, facilitando-lhes o acesso às necessidades básicas, aos cuidados de saúde, apoio social e a 
outros bens e serviços fundamentais para melhoria da qualidade de vida destes cidadãos que apresentam grande 
vulnerabilidade devido ao estilo de vida adotado. São utentes que normalmente não acedem aos serviços sociais e 
estruturas de saúde por sua própria iniciativa, e com a presença desta equipa, com que contactam diariamente, 
vão estabelecendo uma relação de confiança que permite a adesão destes a um conjunto de respostas e serviços 
que tem contribuído para uma autonomia gradual, para uma maior estruturação biopsicossocial. 

O Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE) e a administração de medicação (programa de 
terapêutica combinada) são dois programas que funcionam diariamente na unidade móvel. O primeiro destina-se 
aos utentes do CRI Porto Central que reúnem os critérios de admissão e são acompanhados semanalmente por um 
médico do CRI Porto Central que assegura o seu acompanhamento clínico. O Programa de terapêutica combinada 
é um programa inovador que tem como objetivo promover a adesão de utentes à medicação no âmbito do VIH/
SIDA, tuberculose e medicação psiquiátrica. Esta medicação é administrada no programa de metadona. São      
utentes que oferecem grande resistência ao tratamento, sendo desta forma mais fácil trabalhar a sua motivação e 
obter resultados mais satisfatórios num programa de baixo limiar de exigência, traduzindo-se em ganhos ao nível 
da saúde individual e ao nível comunitário.  

Assim, temos a convicção que a existência de projetos de redução de riscos numa comunidade deve ser entendida 
pelos cidadão e sociedade civil em geral como dispositivos protetores de saúde pública e uma mais-valia para    
cidadãos com problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas que ficariam a descoberto e sem 
apoio ao nível da saúde. O envolvimento da comunidade local e o estabelecimento de parcerias é uma               
componente   fundamental para garantir a sustentabilidade destes projetos. 

  

Centro de Respostas Integradas do Porto Central, da ARS Norte, I.P     

O SMACTE na perspetiva do CRI Porto Central, da ARS Norte 



CARNAVAL NO CSP 

 O CSP festejou o Carnaval ao longo de uma semana, com a habitual “semana trapalhona”, onde todos os 

dias as crianças  se encheram de fantasia de acordo com os temas escolhidos. O dia 5 de fevereiro foi      

dedicado ao cortejo de Carnaval concentrando as atividades no  edifício da infância com as crianças da     

creche, e na rua com os reis do carnaval , um grupo de idosos do Lar S. José e com mais de uma centena de 

“pequenos  mascarados”  que espalharam pelas ruas de  Paramos, a cor,  a alegria, a fantasia e a folia     

carnavalesca.  

  CSP dinamiza Eixo 3 do Programa CLDS— “Espinho Vivo” 

A segunda edição do programa CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social), designa-se como “Espinho   

Vivo”, é desenvolvido em parceria pela: Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) - eixo 1, a 

Cerciespinho – eixo 2 e o Centro Social de Paramos – eixo 3. Tem como finalidade global a promoção da inclusão 

social dos cidadãos, por forma a combater a pobreza persistente e a exclusão social.  

De novembro de 2015 a outubro de 2018, através de múltiplas ações o eixo 3 pretende: 

- aumentar o sentimento de pertença dos residentes nos complexos de habitação social, promovendo uma           

melhoria da qualidade de vida,  

- maximizar os recursos existentes na comunidade permitindo o desenvolvimento de ações concertadas,  

- e aumentar o conhecimento sobre a população mais fragilizada, facilitando o seu acesso aos serviços e reduzindo 

o isolamento e a exclusão social. 



                        CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | DIREITOS RESERVADOS 
 

                         Morada: Travessa da Junta, nº 44 , 4500-541 Paramos 
Telefone: 227330870 | Telemóvel: 963239865 | Fax: 227330879 | E-mail: geral@centrosocialparamos.org   

Site: www.centrosocialparamos.org | Facebook: www.facebook.com/centrosocialparamos 

CSP é a entidade promotora da RLIS  -  Espinho 

O Centro Social de Paramos é desde o dia 2 de fevereiro, a entidade promotora da Rede Local de 

Intervenção Social (RLIS) no concelho de Espinho, no âmbito do protocolo celebrado entre o Centro     

Social de Paramos e o Centro Distrital de Aveiro do “Instituto de Segurança Social, IP”, em 20 de janeiro 

de 2016, após aprovação da candidatura apresentada ao Programa Operacional Inclusão Social e         

Emprego (POISE) do Portugal 2020 através da Tipologia de Operação 3.23 – Redes locais de intervenção 

social. 

Esta resposta tem como objetivos de ação: 

 Informar/ Orientar/ Encaminhar 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenir situações de pobreza e /ou exclusão social; 

 Prestar apoio especializado e  continuado  no processo de inserção social; 

 Reforço das competências pessoais e   familiares; 

 Mobilizar e potenciar os recursos locais; 

 Promover a autonomização das pessoas ao nível social e profissional. 

Esta operação estrutura-se numa lógica de intervenção integrada e articulada entre as várias     

entidades concelhias promovendo um acompanhamento e atendimento social de proximidade             

sistemática a pessoas /famílias em situação vulnerabilidade social. 

 Assegura o atendimento diário em três freguesias do concelho, Paramos, Espinho e Guetim,    

pautando a sua  intervenção por práticas inovadoras e inclusivas, promovendo a melhoria contínua dos 

serviços prestados. 

HORÁRIOS E LOCAIS DE ATENDIMENTO  

GUETIM PARAMOS 

3ª feira  9h30 / 12h30 — 14h/17h 

Rua Coração de Jesus, 80  
4500 - 450 Espinho 

 
Telefone: 220 816 827  

2ª 5ª 6ª  9h30/ 12h30 - 14h/17h 

3ª e 4ª  das 14h às 17h 

Mercado Municipal de Espinho 
Rua 16, 1º  loja 22 
4500-241 Espinho 

Telefone: 220 046 268  

4º e 6º feira  14h/17h 

Junta de Freguesia de Guetim 
Rua 25 de Abril 104  
4500 - 422 Guetim 

Telefone: 227 344 226  

ESPINHO 

Existimos porque pensamos em SI. 

SEDE: Rua Coração de Jesus, 80  4500- 450 Paramos |Telefone 220 816 827  
 Siga– nos em https://www.facebook.com/rlisespinho/ | Visite-nos em www.centrosocialparamos.org 


