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ADEIMA lança novo projecto dedicado aos jovens:

Para novos desafios, 
novas metas…

A ADEIMA - Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Matosinhos lançou, no dia 12 de Dezembro o projecto MC- Ajuda-
-te a compreender, uma nova plataforma com o objectivo de pre-
venir e combater as dependências e os comportamentos aditivos 
dos jovens.

A plataforma, disponível em http://mc.adeima.pt/, está acessí-
vel quer no computador quer no telemóvel, ajustando-se aos inte-
resses e motivações dos jovens.

De forma anónima e confidencial, os jovens poderão benefi-
ciar de um espaço de atendimento em tempo real não presencial 
gerido por especialistas. Os pais e professores poderão também 
utilizar a plataforma, acedendo à informação disponível e contac-
tando com os técnicos que asseguram o funcionamento da rede.

Informação sobre os vários tipos de droga e os seus efeitos, 
recomendações para minimizar os riscos de consumo, eventos e 
notícias, chat, fóruns, questionários, instituições de apoio são ape-
nas alguns aspectos disponíveis.

Esta plataforma, produzida pela empresa MIEW, foi co-finan-
ciada pelo SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e Dependências e pela Câmara Municipal de Matosinhos, 
no âmbito do projecto Novas Metas, a funcionar em Matosinhos 
desde 2002.

Além da redução de riscos e da minimização de danos na 
área da toxicodependência, a plataforma pretende também lidar 
com as novas dependências e os novos padrões de consumo da 
população juvenil, abarcando áreas como os jogos de sorte e 
azar, os quais constituem um enorme desafio para os profissionais 
da área e para os mecanismos tradicionais de apoio.

A apresentação do projecto contou com a participação da ve-
readora da Ação Social da Câmara Municipal de Matosinhos e 
presidente da ADEIMA, Lurdes Queirós, do coordenador da Divi-
são de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias, Adelino Vale Ferreira, e do diretor criativo e fundador da 
MIEW, Orlando Rocha. Presente esteve ainda o Vereador da Mo-
bilidade e dos Transportes, José Pedro Rodrigues.

.
LURDES QUEIRÓS, 
VEREADORA DE ACÇÃO 
SOCIAL, JUVENTUDE E 
PROTECÇÃO CIVIL DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE MATOSINHOS

“Este projecto 
só faz sentido 
se nós o 
usarmos”

Que importância atribui à ADEIMA no seio das respostas so-
ciais que servem o município de Matosinhos?
Lurdes Queiroz (LQ) – A ADEIMA celebrará no próximo ano 25 

anos, sendo indubitavelmente uma instituição de referência. Creio que 
ninguém conseguirá falar de intervenção social em Matosinhos, mas 
igualmente fora do concelho, sem falar na ADEIMA. Na altura da sua 
fundação, a ADEIMA surge num contexto relacionado com a luta con-
tra a pobreza, que nada tem a ver com a realidade que vivemos hoje 
mas que continua a reinventar e a procurar respostas para os proble-
mas que vão surgindo. A ADEIMA sempre foi um parceiro nesta inter-
venção social, nunca tendo medo de arriscar e de procurar formas di-
ferentes de fazer, afirmando-se mesmo muitas vezes como laborató-
rio de onde surgiram muitas práticas piloto. Devo apontar como vanta-
gem o facto de trabalharmos em rede em Matosinhos, algo que há 
muitos anos se constituiu como tradição e, nesse sentido, considero a 
ADEIMA um baluarte e um pilar deste trabalho em rede.

Quando fala em rede, refere-se apenas às instituições parti-
culares de solidariedade social ou a algo mais amplo?
LQ – Estamos a falar de uma envolvência muito mais ampla por-

que, na nossa rede, entram todas as IPSS, os organismos públicos, 
privados, empresas… Ou seja, todas as instituições que possam ter 
algo como referência a acrescentar à rede. E isto resulta, de facto, 
numa rede bastante abrangente.

Em 25 anos, mudou o concelho, a realidade, as necessidades 
e expectativas da população… Em que medida são estas mu-
danças acompanhadas por diagnósticos que sirvam e sus-
tentem a intervenção?
LQ – É óbvio que fazemos diagnósticos. Aliás, por muitos recur-

sos que tenhamos, não conseguimos executar se não planearmos. O 
nosso trabalho em rede, quer da ADEIMA quer do concelho, é muito 
baseado no diagnóstico social. Neste momento, acabámos de fazer 
um novo diagnóstico e, agora, vamos planear…
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Ao longo destes 25 anos, apesar do trabalho produzido, per-
sistiram algumas dúvidas relativamente ao enquadramento 
jurídico da ADEIMA, nomeadamente quanto à sua indepen-
dência quanto associação que, para muitos, tem uma efecti-
va ligação à autarquia…
LQ – A ADEIMA é, antes de mais, uma associação sem fins lucra-

tivos… Falámos de há 25 anos atrás, num tempo em que era mais 
complicado determinados projectos e acções, a Câmara Municipal de 
Matosinhos não ficou parada e procurou uma solução que visava en-
contrar um parceiro forte de intervenção social. E esse parceiro cha-
ma-se ADEIMA, a Associação para o Desenvolvimento Integrado para 
Matosinhos, que tem essa abrangência. E devo frisar que há aqui toda 
a transparência: trata-se de uma associação sem fins lucrativos, não 
uma IPSS, uma forma que nos permitiu candidatarmo-nos a muitos 
projectos que, com outra figura jurídica, nos impediria. Convém real-
çar que, a partir do momento em que somos financiados, somos ins-
peccionados por inúmeras instituições e os nossos projectos são ava-
liados. Em suma, a ADEIMA existe para dar resposta ao que no muni-
cípio não se conseguiria fazer de outra forma. Por isso, lhe dizia há 
pouco que servimos até de laboratório social… Somos financiados 
pela autarquia face a uma série de respostas que oferecemos. A título 
de exemplo, nós fazemos um diagnóstico e, de acordo com a rede so-
cial, foi identificado que um dos problemas que Matosinhos ainda tem 
prende-se com a taxa de analfabetismo, quer a Câmara quer os ele-
mentos da direcção da ADEIMA fizeram um desafio à equipa, que 
montou um projecto, o Mais Literacia. Está a funcionar com 115 pes-
soas que estão a ter formação desde Abril e, na passada semana, fo-
mos granjeados com uma menção honrosa. A ADEIMA é isto mesmo: 
experimentar e responder, encontrando soluções para os problemas. 
Basicamente, esta instituição é um “braço armado” para o concelho e, 
se é a autarquia que o está a “armar” porque financia os recursos da 
ADEIMA, o certo é que estamos a ir de encontro e a responder às ne-
cessidades da população.

Que oferta de formação concede a ADEIMA aos seus técni-
cos para que os mesmos possam adequar as suas respostas 
a essas necessidades?
LQ – Um dos factores de sucesso da ADEIMA reside no facto de 

os nossos recursos humanos serem verdadeiramente uma equipa. 
Diria mesmo que o facto de trabalharem nesta instituição confere a es-
tas pessoas uma capacidade de análise de intervenção só possível 
por termos aqui uma equipa com pessoas de formações diversas e 
por cada um ter o perfil adequado ao papel que desempenha. A for-
mação é dada e, quando se constata uma necessidade a esse nível, 
a mesma é respondida. Mas existe acima de tudo uma preocupação 
desde sempre: colocar as pessoas certas nos sítios certos.

Que projectos destacaria entre os que se encontram em de-
senvolvimento e outros em forja, no seio da ADEIMA?
LQ – Destacaria desde logo o Mais Literacia, que responde a um 

importante problema. Trata-se de um projecto dirigido à população 
analfabeta, independentemente da idade, embora eleja alguma priori-
dade relativamente às pessoas mais novas. Fizemos uma sensibiliza-
ção nas quatro uniões de freguesias que compõem o concelho de Ma-
tosinhos, sinalizando pessoas e concorrendo para um objectivo nacio-
nal em termos de literacia. Por outro lado, temos os protocolos do RSI, 
com um conjunto muito significativo de famílias acompanhadas, cons-
tituído por 720 processos, envolvendo cerca de 2300 pessoas e uma 
equipa bastante significativa da nossa parte; Destacaria ainda a Loja 
de Emprego em que, neste momento, estamos a ensaiar uma respos-
ta inovadora, com um trabalho ao nível da inserção de pessoas com 
incapacidade de surdez; E esperamos conseguir, no próximo ano, ao 
nível da empregabilidade, desenvolver um projecto de formação em 
contexto real de trabalho na área da jardinagem e das pequenas repa-
rações, indo igualmente de encontro às necessidades do concelho, 
algo que passará pela certificação profissional, académica e formação 
pessoal. Neste momento, estamos a aguardar as novas candidaturas, 
sendo que também gostaríamos investir no domínio do empreende-
dorismo social.

O RSI é, muitas vezes pelas piores razões, um tema contro-
verso em Portugal. Há quem defenda que este apoio fomenta 
a subsidiodependência e o absentismo… Com uma significa 
franja de população carenciada e beneficiária do RSI em Ma-
tosinhos, em que medida tentam potenciar esta suporta fer-
ramenta de inserção?
LQ – O projecto, em si, é complicado… Não estamos a falar de 

beneficiários devidamente estruturados mas antes de famílias normal-
mente fragilizadas… Mas creio que as pessoas falam muitas vezes 
por desconhecimento. Na equipa de protocolo da ADEIMA acompa-
nhamos 720 processos, o que não significa que existam apenas 720 
famílias a beneficiar em Matosinhos deste tipo de apoio. Acho que é 
sintomática a falta de recursos, uma vez que estas famílias deveriam 
ser verdadeiramente acompanhadas mas não temos capacidade de 
resposta para o efeito. À partida, este rendimento deveria servir para 
as inserir mas tem que haver alguém que ajude a família a fazer esse 
trabalho. E falo de um trabalho em que, muitas vezes, damos dois 
passos para a frente e, logo de seguida, três para trás… no dia se-
guinte recuperamos e damos dois passos e meio para a frente… É 
um trabalho de construção. Lidamos com famílias desempregadas há 
muito tempo, com muitas rotinas de vida que urgem mudar e, por isso, 
creio que se fala muitas vezes por desconhecimento. No que concer-
ne em particular aos resultados do nosso protocolo, posso afirmar que 
os mesmos são muito positivos. Até porque, mais uma vez, temos vin-
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do a experimentar metodologias: não trabalhamos apenas a família 
mas igualmente o grupo. Falamos sobre o desperdício alimentar, so-
bre a organização da casa, entre outras questões em que temos vindo 
a implementar outras estratégias. Agora, haverá pessoas que nunca 
sairão do RSI, assim como existem famílias que sabem viver apenas 
com esta medida porque, pura e simplesmente, não têm competên-
cias… É verdade que temos outras com potencial de mudança… E 
este é um trabalho que, acima de tudo, devia ser avaliado, algo que já 
fazemos na ADEIMA mas que deveria ser globalizado.

Da autarca à presidente daa ADEIMA: um estado de de-
sassossego permanente

LQ – Quem está nestes cargos, vive num estado de per-
manente desassossego mas entendo que o mesmo devia ser 
transversal a todos os cidadãos… Temos a particularidade de 
trabalharmos num concelho em que, apesar de todas as difi-
culdades, dispõe de algumas ferramentas para levarmos a 
bom porto algumas coisas que noutros territórios não se con-
seguem fazer. Somos uma equipa autárquica que se vai es-
palhando para as outras equipas e cabe-nos o papel agrega-
dor das mesmas. No entanto, reafirmo o estado de perma-
nente desassossego em que vivo porque testemunho situa-
ções que me desagradam e que me obrigam a sentir-me 
responsável. Uma das preocupações que sinto na área social 
tem muito a ver com as nossas instituições, que são tão im-
portantes e adquiram uma capacidade de resposta tão signi-
ficativa que, a certa altura, obriga a torna-las mais profissio-
nais. As IPSS valem pelo voluntariado e pela partilha mas o 
trabalho que prestam actualmente já requer outro tipo de in-
vestimento. Gostava muito que as equipas das nossas insti-
tuições funcionassem como a da ADEIMA, em que existe 
uma direcção mas, depois, os técnicos que trabalham, fazem 
parte dessa equipa. Não são uma equipa diferente. Todas as 
instituições têm que ter uma direcção mas os seus técnicos 
têm que partilhar decisões. Algo que vai de encontro a uma 
ideia da autarquia, que consiste na criação de um gabinete de 
assessoria às nossas instituições que não têm capacidade de 
sustentabilidade. Invariavelmente, apoiamos essas institui-
ções, que empregam muitos funcionários e dão resposta a 
muitas famílias, desde a área da infância à terceira idade e 
que precisam da nossa ajuda… Agora, importante era fazer-
-se um trabalho multidisciplinar que prevenisse esse tipo de 
situações e redefinir rumos. Nesse sentido, há que mudar o 
paradigma, privilegiando partilhas e conhecimentos.

Somos uma equipa 
em permanente formação

Ao fim de 25 anos, sugeria um regresso à origem do pro-
jeto Metas…
Projeto Novas Metas – O Metas surgiu em 2002, a partir 

de um diagnóstico social local, essencialmente como resposta 
a um conjunto de indivíduos que, na altura, não tinha perfil para 
integrar o CAT. Na sua génese em conjunto com os parceiros 
locais, foram definidos objectivos e metas que pretendíamos 
atingir em prol destes indivíduos que não encontravam qual-
quer enquadramento. Na altura, tínhamos como parceiros a 
ULS – Unidade Local de saúde de Matosinhos, a Câmara Muni-
cipal de Matosinhos e a Segurança Social, que ainda hoje são 
nossos parceiros e que, no fundo, se organizaram para cons-
truírem um projeto feito à medida desta população e das neces-
sidades do concelho nesta matéria.

Falamos essencialmente de indivíduos que consumiam 
drogas por via injectável, particularmente heroína… Que 
respostas oferecia então o Metas a essa população?
PNM – Fomos “beber” esta experiência a alguns projectos 

que já existiam e que tinham este formato de unidade móvel. 
Falamos de uma altura em que ainda não existia em Portugal 
uma grande experiência no âmbito da redução de riscos e da 
constituição de equipas de rua. Era um novo paradigma e, 
como tal, fomos à Corunha conhecer outros projetos que esta-
vam a ser desenvolvidos e que respondiam a este tipo de popu-
lação. O Metas definiu objetivos iniciais, entre os quais as 
questões associadas à saúde, onde entendo que os projetos e 
as estratégias  de redução de riscos obtiveram um impacto mui-
to importante, nomeadamente no que concerne à prevenção 
das doenças infecciosas e à aproximação dos indivíduos aos 
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cuidados de saúde e instituições de apoio social. Em meu en-
tender, o grande sucesso do projeto consistiu no facto de ter-
mos desenhado todas as ações, que eram pensadas para 
aquelas pessoas, com elas próprias. Respostas desenhadas à 
medida e ritmo de cada um/a… Em suma, o projecto surgiu 
para dar resposta a cerca de 200 pessoas, e conseguiu reunir 
um conjunto de parceiros que disponibilizaram os recursos ne-
cessários para que o projeto fosse o mais adequado possível à 
realidade e suas necessidades, e obviamente contamos sem-
pre com financiamentos que passaram pelo SPTT, pelo IPDT, 
pelo IDT e pelo SICAD.

Relativamente a esses 200 utentes que inicialmente ser-
viam, que tipo de sinalização, referenciação e encaminha-
mento era disponibilizado?
PNM – As pessoas entravam no projecto de várias formas: ou 

encaminhadas pelas estruturas já existentes, como sucedia com o 
CAT – todos os utentes que passavam pelo projecto eram referen-
ciados ao CAT, o que facilitava a transição para um programa mais 
estruturado, caso fosse identificada essa necessidade. Aliás, devo 
frisar que, quer o CAT da altura, quer o actual CRI se revelaram 
um parceiro fundamental no desenvolvimento do projeto; Também 
podiam recorrer directamente ao projeto, entrar através das estru-
turas da rede de atendimento integrado do concelho ou através 
dos giros de rua.

O projeto disponibilizava e disponibiliza ainda hoje, uma série 
de serviços ao nível da saúde, como o programa de metadona de 
baixo limiar, a toma observada de medicação, cuidados de enfer-
magem e consultas médicas semanais asseguradas pelo médico 
e enfermeiros/as disponibilizados pela ULS, os rastreios às doen-
ças infecciosas, vacinação, distribuição de materiais de preven-
ção, como preservativos, e a troca de material acético..…; do pon-
to de vista social, fazemos o acompanhamento social do individuo, 
através da assistente social que gere o seu processo social, algo 
que nos permite conhecê-lo como um todo, em todos os subsiste-
mas em que interage e assegurar uma significativa proximidade 
relativamente ao mesmo e à sua família e concertar estratégias 
que visam um processo de tratamento integrado.

Desses 200, quantos sobram actualmente?
PNM – Neste momento, atendemos diariamente 30 indivíduos 

na unidade móvel em programa de substituição e acompanhamos 
cerca de 28 indivíduos em situação de sem-abrigo.

Que novas metas tem vindo a definir o projecto Metas, 
com base na identificação de outros tipos de necessida-
des?
PNM – Efetivamente, o Metas é um projeto em constante 

reestruturação. A própria alteração na sua designação para No-
vas Metas, obedeceu a uma lógica. Começámos com uma 
meta, que consistia em darmos apoio àquelas 200 pessoas e o 
projecto transforma-se em Novas Metas no momento em que 
entendemos necessário intervir noutros domínios, com uma po-
pulação cujo padrão e perfil de consumo se afasta claramente 
do tradicional. Foi nessa altura que começámos a fazer inter-
venção em contextos recreativos. Creio que o Metas é um pro-
jeto que tem sido capaz de se adaptar à realidade, às novas ne-
cessidades e desafios. Sabemos que hoje persistem consumi-
dores de heroína com múltiplas problemáticas relacionadas 
com o longo período de consumos, problemáticas muito asso-
ciadas à saúde e em concreto à saúde mental, às quais temos 
que dar respostas mas, neste momento, o Novas Metas perce-
be que tem de orientar-se também para um novo perfil de con-
sumidores que não chega a lado nenhum…

Presumo que tenha sido essa constatação que originou a 
criação do Metas Comunica…
PNM – Exactamente. O Metas Comunica corresponde a 

uma nova extensão do Metas, uma espécie de cyber rua, uma 
plataforma dirigida a jovens e adultos, cujo target específico re-
side naquela população que faz consumos das “ditas novas” 
substâncias mas que não acede aos serviços formais de apoio 
e tratamento…

Em que medida são confrontados na unidade móvel com 
esse tipo de consumidores, nomeadamente de haxixe?
PNM – Não… Encontramo-los nos contextos recreativos. E 

foi nesses contextos que começámos a perceber que surgia um 
novo perfil de consumidores. Aliás, a nossa intervenção nesses 
espaços baseou-se num diagnóstico muito rigoroso, a partir de 
um questionário realizado junto de jovens que frequentavam 
contextos recreativos, onde procurámos saber que percepção 
tinham dos seus próprios consumos e dos riscos associados. E 
constatámos que as representações que têm se afastam clara-
mente dos reais riscos para a sua saúde. Basicamente, não 
atribuem qualquer risco ao que fazem, até porque têm uma vida 
completamente normal, frequentando a escola e o seu grupo de 
amigos… Ou seja, aquela que é tradicionalmente considerada 
a figura do toxicodependente não se coaduna minimamente 
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com a percepção que tem de si próprios e dos consumos que 
fazem. E como são normalmente consumos realizados em altu-
ras muito esporádicas, como festas ou fins-de-semana, os 
mesmos não representam para eles qualquer tipo de risco. E 
começámos a perceber que era necessário intervir junto desta 
população que não chega a lado nenhum porque as estruturas 
continuam muito focadas no tal consumidor tradicional.

Os dependentes sem substância estão excluídos do vos-
so projecto?
PNM – Não! Queremos dar passos seguros, até porque sa-

bemos que estamos perante um projecto inovador e estamos 
conscientes de que esta plataforma nos permitirá chegar a esta 
população. Estamos a utilizar um instrumento que eles domi-
nam perfeitamente, que é a internet e, em particular, as redes 
sociais e, portanto, consideramos que, quer do ponto de vista 
do design, quer das respostas que oferece, porque foi pensada 
com jovens, está perfeitamente adequada ao target a que se di-
rige. Queremos fundamentalmente caraterizar esta população 
e criar um dispositivo que permita a estes jovens desmistificar 
uma série de conceitos que têm acerca das substâncias. Sabe-
mos que, para os jovens, os pares ainda são a figura de maior 
referência e, muitas vezes, criam-se mitos difíceis de descons-
truir se não existir uma resposta objetiva às questões que colo-
cam. Para isso, esta plataforma disponibiliza um técnico com o 
qual os jovens podem conversar e colocar questões para que 
possam ser orientados e esclarecidos da melhor forma e, a par, 
esta plataforma também está estruturada do ponto de vista in-
formático para evoluir para o que for necessário, seja para as 
questões do jogo, quer para outros tipos de dependências com 
ou sem substância. No fundo, o objetivo é colocarmos ali as 
questões que preocupam os jovens de hoje, dando-lhes voz ac-
tiva e permitindo-lhes que nos coloquem interrogações e desa-
fios.

Perante todas estas mudanças, até que ponto tem a equi-
pa técnica formação e preparação para intervir razoavel-
mente neste novo projecto?
PNM – Essa foi uma questão que nos surgiu quando, há 

pouco tempo, começámos a intervir nalgumas festas e fomos 
percebendo que a figura do técnico poderia constituir um obstá-
culo ao estabelecimento de uma certa proximidade… E fizemos 
formação a jovens voluntários do concelho que deveriam de-

pois desencadear essa formação aos pares. Esta plataforma 
elege como objetivo que o técnico interfira apenas quando se 
verifica a necessidade de responder a questões de forma obje-
tiva e clara. Mas também será muito alimentada pelo que os jo-
vens poderão disponibilizar e pelos seus próprios interesses. 
Paralelamente a toda a formação que a equipa já fez e poderá 
vir a fazer relativamente a estas novas realidades em constante 
transformação, pretendemos que a plataforma sirva como elo 
de ligação entre os conhecimentos dos técnicos e as necessi-
dades dos jovens.

E onde entra a família nessa nova plataforma?
PNM – Sendo certo que a família desempenha um papel fun-

damental na vida dos jovens, a verdade é que não consegue con-
trolar tudo e, a determinada altura, os pares passam a assumir um 
papel determinante. É com eles que os jovens partilham todo o 
tipo de informação, verdadeira ou falsa, contexto em que são cria-
dos uma série de mitos… A prevenção tem aí um papel fulcral, 
não só para a população direta, que são os jovens mas também 
para as populações estratégicas. Também é nossa intenção que 
esta plataforma funcione como um instrumento de apoio às famí-
lias, aos professores e a toda a comunidade que intervém junto 
destes jovens. Sabemos que a escola é um contexto fundamental, 
onde o jovem passa mais tempo, também sabemos que a influên-
cia dos pares é fortíssima e, como tal, também elegemos o objeti-
vo de munir a população estratégica que, direta ou indiretamente 
intervém junto destes jovens, de ferramentas e conhecimentos 
que possibilitem dar respostas objetivas e claras e dotá-la de um 
recurso caso pretendam encaminhar estes jovens.

Onde situaria a inovação deste projecto?
PNM – Acho que ele é todo inovador… Embora fale em causa 

própria, creio que o Metas, já na altura, montou uma estrutura 
completamente ajustada às necessidades vigentes e foi, por 
exemplo, um dos primeiros projetos a administrar metadona numa 
unidade móvel em Portugal… neste momento, esta plataforma 
vem, uma vez mais, responder ao que é necessário fazer: é preci-
so sair dos gabinetes e ir de encontro a estes jovens que não es-
tão na rua nem nos tradicionais contextos de consumo, mas sabe-
mos, por exemplo, que estão online… Na verdade, já nos deram 
vários indicadores de que isto era preciso. Sabemos que os con-
sumos estão aí, conhecemos as representações que estes jovens 
têm relativamente às substâncias e a forma nociva como fazem os 
seus consumos, nomeadamente relativamente ao álcool e, como 
tal, tínhamos que encontrar um instrumento pragmático de proxi-
midade. Acrescentaria que esta ferramenta acrescenta o potencial 
de disponibilizar ao técnico um instrumento de trabalho que o po-
derá servir em qualquer território, de Trás-os-Montes ao Algarve. 
E se circunscrevemos aqui a nossa intervenção, esta plataforma 
poderá fazer-nos saltar para outras realidades, dispondo de uma 
vertente que foi até aconselhada pela própria Comunidade Euro-
peia que se prende com o atendimento online. Não descurando a 
importância da relação presencial, este poderá ser um primeiro 
contacto com o jovem, confidencial, através de um chat com su-
pervisão técnica, potenciando condições para que o mesmo pos-
sa recorrer aos técnicos de forma presencial.


