
PROJECTO: 
SAI – Serviço 
de Apoio 
Integrado



DESCRIÇÃO

O Serviço de Apoio Integrado (SAI), para pessoas com comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), é uma resposta promovida pela Câmara Municipal de 
Lisboa (CML) com gestão técnica protocolada com a Associação Ares do Pinhal. 
Trata-se de um serviço instituído pelo Decreto-Lei 183/2001 de 21 de junho, no 
âmbito das estruturas de Redução de Riscos
e Minimização de Danos.

OBJECTIVOS

• Promover a dignidade e a educação para a saúde da pessoa com CAD
• Prevenir a sobredosagem e as mortes que daí podem ocorrer; 
• Reduzir riscos e danos na saúde física, das pessoas com CAD; 
• Promover a saúde pública contribuindo para a redução do contágio de doenças 
transmissíveis; 
• Possibilitar à população com CAD o consumo de substâncias em condições 
dignas e assépticas; 
• 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 comorbidade 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; 
• Referenciação 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 com CAD 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 de CAD; 
• Trabalhar a responsabilidade e o enquadramento social do individuo com CAD 
e reduzir o ruido social na comunidade envolvente; 



• Reduzir o consumo de substâncias ilícitas, em cena aberta, no espaço público, 
contribuindo para o maior sentimento de segurança na comunidade envolvente; 
• Contactar a população com consumos ativos de substâncias que, por diversos 
motivos, não acedem aos serviços de apoio da rede atual, através de uma inter-
venção de proximidade; 

ACTIVIDADES:

- Programa de Consumo Vigiado (PCV) com espaços para consumo endovenoso e 
fumado, vigiados por enfermeiros (educação para práticas de consumo mais segu-
ras
• Cuidados de Saúde (apoio médico, de enfermagem, vacinações, rastreios, trata-
mento de feridas, administração de medicação, etc.)
• Rastreio para doenças infeciosas 
• Distribuição de material para consumo asséptico e para prática sexual segura 
• Espaço de conforto e café (alimentação, atividades lúdicas, informática e edu-
cação para a saúde)

- Higiene e banco de roupa; 

- Serviço de lavandaria

-Informação e sensibilização para práticas sexuais, consumo endovenoso e 
fumado de forma segura;
• Apoio psicossocial e trabalho de pares
• Intervenção de rua (mobilização para a utilização do espaço, diálogo com a 
comunidade local, atuação na higiene urbana e redução do ruído social na comu-
nidade envolvente, promoção da saúde pública e contribuir para a redução do 
contágio das doenças transmissíveis) 
 



EQUIPA:

O SAI tem uma equipa multidisciplinar composta por: 
Direcção técnica e financeira, coordenação, psiquiatra, médico clínica geral, 
enfermeiros, técnicos superiores (psicólogos, técnicos superiores de serviço social), 
técnicos de apoio psicossocial, administrativos, técnicos de limpeza e estágios 
curriculares.

ADMISSÃO:

O SAI é uma reposta de saúde acessível a todas as pessoas maiores de idade com 
CAD e/ou utilizadores de substâncias Psicoactivas (PAS) ilícitas ou licitas
que acedam de forma voluntária ou referenciados pelas estruturas e entidades 
parceiras das áreas da saúde, social, segurança, judicial, etc.

LOCALIZAÇÃO:

Rua Quinta do Loureiro N. 14 – Lisboa
https://goo.gl/maps/eX89KFSjkRSE9Hfc8
Dias úteis 08h30 – 20h00
Fins-de-semana e Feriados 0 8h30 – 15h00

CONTACTOS:

TM:927 703 034 
Mail: sai@aresdopinhal.pt
Responsáveis:
paulo.caldeira@aresdopinhal.pt
roberta.reis@aresdopinhal.pt
 


