
ABORDAGEM COLABORATIVA NA INTERVENÇÃO COM 

CRIANÇAS E JOVENS COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

E DEPENDÊNCIAS (CAD):  

DA PREVENÇÃO AO TRATAMENTO E INSERÇÃO 

Enquadramento / Objetivos  
A intervenção com crianças e jovens com comportamentos aditivos e 

dependências (CAD) traz aos técnicos que trabalham no terreno, inú-

meros desafios, tentando sempre dar a resposta mais ajustada às ne-

cessidades deste grupo, por forma a cumprir com o seu superior inte-

resse. 

Pretende-se com este workshop explorar as diferentes vertentes dos 

comportamentos aditivos e dependências nas crianças e jovens. Será 

analisado o modelo de intervenção em CAD e a sua adaptação a este 

grupo específico, desde a prevenção à inserção, com especial enfoque 

na abordagem clínica. 

Metodologia 
A metodologia a adotar terá uma marcada componente prática, envol-

vendo a discussão e reflexão sobre casos, o que permitirá a identifica-

ção de recursos e dinâmicas de articulação, bem como de constrangi-

mentos e potenciais formas de os ultrapassar. 

Grupos-Alvo  
Profissionais de saúde (pediatras, pedopsiquiatras, médicos de medici-

na geral e familiar, enfermeiros e terapeutas), psicólogos, sociólogos, 

assistentes sociais e profissionais de educação. 

 

Formandos  
O máximo de participantes serão 24, sendo que os mesmos serão 

distribuídos por 3 grupos de 8. 

 

Formadores  
O workshop será conduzido por três técnicos especializados 

(Domingos Duran, Irene Reis e Raul Melo) do Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD). 

 

Planificação, Estrutura e Local  
O workshop será implementados no âmbito do 4º Congresso Internaci-

onal da Criança e do Adolescente, a realizar-se no dia 25 de janeiro de 

2020, no Ramada Lisbon Hotel, em Lisboa e terá a duração de 4 horas 

(das 14:30h às 18:30h). 

O espaço deverá ser adequado para receber 27 participantes que irão 

dispor-se por três mesas redondas e deverão ser garantidos os se-

guintes equipamentos:  

· Datashow;  

· Computador com software Office;  

· Flipchart; 

· Papel de cenário - folhas; 

· Ligação à Internet;  

· Marcadores de três cores diferentes.  

 

Resultados Esperados  
O workshop deverá capacitar os profissionais, aumentando os seus 

conhecimentos sobre as áreas abordadas, coadjuvando a uma inter-

venção mais eficaz junto das crianças e jovens com comportamentos 

aditivos e dependências.  
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Conteúdos 

A. Modelo de Intervenção da saúde em 

CAD 

 a) Da promoção à prevenção; 

 b) Identificação de fatores de risco, 

perigo e de proteção; 

 c) Intervenção em Processos de 

Promoção e Proteção 

B. Exploração e discussão de casos 

 a) Casos práticos 

C. Reflexões finais 


