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1. Enquadramento 

O SICAD é um serviço central do Ministério da Saúde, integrado na administração 

direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, que tem por missão promover 

a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos 

aditivos e a diminuição das dependências. 

Entre as atribuições do SICAD compete-lhe Promover a formação no domínio das 

substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das dependências, capacitar 

os profissionais para prestar apoio especializado aos cidadãos e às comunidades, no 

âmbito das dependências com e sem substâncias. 

Os ganhos em saúde junto da população em geral e de grupos específicos, 

designadamente em matéria de comportamentos aditivos e dependências (CAD), 

conseguem-se por via da qualidade das abordagens, do conhecimento e da 

cooperação entre os stakeholders, da normalização e harmonização das respostas 

disponibilizadas, da capacitação dos profissionais.  

 

 

2. Objetivo 

O SICAD enquanto organismo público especializado em matéria de comportamentos 

aditivos e dependências pretende apostar na disponibilização, aos profissionais com 

responsabilidades nestas matérias, de um conjunto de recursos formativos, tendo em 

vista manter e melhorar a eficácia das intervenções. 

Pretende-se assim, melhorar níveis de informação e de conhecimento, e assegurar o 

desenvolvimento de competências técnicas que permitam aumentar a qualificação e 

especialização dos profissionais, no âmbito dos CAD com e sem substancia, e 

melhorar a qualidade das respostas e serviços disponíveis. 

A combinação de diferentes ações de formação disponíveis pretende contribuir para 

a disseminação do conhecimento e desenvolvimento de competências no domínio 

de uma adequada intervenção na prestação de cuidados aos cidadãos, robustecer 

a capacidade de resposta instalada e concorrer para a redução dos CAD.  
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3. Oferta formativa e linhas de orientação do SICAD 

Conciliadas as orientações estratégicas no âmbito do CAD, designadamente o Plano 

de Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-

2020 e o Plano de Ação 2013-2016, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e o Plano 

Estratégico do SICAD 2013-2016, a Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos 

comportamentos Aditivos e Dependências e os diagnósticos de necessidades de 

formação realizados junto de um número significativo de profissionais, os cursos abaixo 

identificados constituem a oferta formativa do SICAD, atualizável sempre que novas 

necessidades e realidades o justificarem.   

O presente Plano de Formação pretende constituir-se como uma ferramenta 

facilitadora da estruturação da atividade formativa em matéria de comportamentos 

aditivos e dependências. Cria um conjunto de ações de formação diversificadas, com 

objetivos específicos definidos e estruturado de forma a se ajustar ao público-alvo. A 

avaliação de cada ação e do Plano no seu todo poderá indicar a necessidade de 

introduzir ajustamentos nos conteúdos e na forma. 

Não obstante a estrutura formativa aqui vertida, alerta-se para que em função das 

especificidades das organizações e dos profissionais, do diagnóstico de necessidades 

formativas realizados, as opções de adaptação e ajuste das propostas aqui 

contempladas a settings de intervenção mais específicos, podem obrigar a eventuais 

adaptações de conteúdos e formatos.  

A disponibilização pública de toda a informação respeitante ao Plano de Formação 

visa informar e cativar potenciais clientes, que pretendam aceder à oferta formativa 

disponível, no sentido de alcançar melhores níveis de desempenho nas intervenções 

que desenvolvem.  
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4. Áreas Temáticas 

1 – Formação no âmbito da abordagem aos problemas relacionados com o jogo 

patológico  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o jogo patológico é reconhecido 

como uma perturbação dos hábitos e dos impulsos, segundo a Classificação 

Internacional de Doenças (CID – 10).  

Nos últimos anos tem havido uma preocupação crescente com o perigo de adição 

ao jogo na Internet, uma vez que é possível jogar num ambiente mais isolado e 

anónimo, sem nenhuma forma de controlo social, o que leva a uma maior exposição 

a todas as formas de jogo.  

A probabilidade de um indivíduo desenvolver problemas relacionados com o jogo 

resulta da conjugação de fatores individuais (posição no ciclo de vida, 

designadamente jovens, sexo masculino, determinadas caraterísticas neurocognitivas, 

emocionais, de personalidade, presença de abuso de substâncias, por exemplo), 

familiares (existência de membros da família com problemas com o jogo e/ou 

substâncias, relações familiares frágeis, educação parental permissiva ou 

inconsistente, atitude positiva relativamente ao jogo, por exemplo), do grupo de pares 

(atitude positiva e práticas do grupo favoráveis ao jogo) e ambientais (disponibilidade 

e acesso a jogos, fracas condições sociais, atitude positiva da sociedade 

relativamente ao jogo, estruturas de apoio social e de saúde inadequadas, 

regulamentação inconsistente ou inexistente relativamente à promoção do jogo ou o 

controlo e repressão do jogo ilegal, por exemplo),1 pelo que uma estratégia dirigida à 

prevenção e tratamento destes problemas deve ser multidimensional2. 

A capacitação dos profissionais dos serviços especializados de apoio (CRI, Centros de 

Saúde, outros serviços públicos e privados) para responder adequadamente e com 

eficácia às necessidades de intervenção das pessoas com problemas ligados ao jogo, 

afigura-se uma necessidade. 

Prevêem-se dois tipos de ação, envolvendo objetivos diferenciados e conteúdos com 

níveis de profundidade ajustados a destinatários específicos. 

 

                                                                 

1 http://gambling.dronet.org. 

2 PNRCAD 2020; 
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2 – Formação no âmbito da abordagem aos Problemas Ligados ao Álcool 

A abordagem de pessoas com PLA e dependências acontece em diferentes 

contextos e respostas. Trata-se de uma matéria transversal à sociedade e, como tal, as 

necessidades de melhorar conhecimentos e dominar as estratégias de intervenção, a 

nível preventivo e reparador, são uma realidade que o SICAD no âmbito das suas 

atribuições se propõem colmatar. A melhoria contínua da qualidade de intervenção 

conduzirá uma maior eficácia e eficiência das políticas e intervenções em matéria de 

PLA. Todos os setores da administração pública e da sociedade civil podem vir a 

beneficiar com a formação em PLA, o que se refletirá na resposta ao cidadão com 

necessidades de apoio.  

No alinhamento das atuais orientações estratégicas, no respeitante aos PLA e 

dependências, a formação e a articulação entre serviços assumem-se como pilares 

fundamentais para o cumprimento da política nacional nestas matérias, para que seja 

efetiva a resposta às necessidades dos cidadãos.  

Prevêem-se dois tipos de ação, envolvendo objetivos diferenciados e conteúdos com 

níveis de profundidade ajustados a destinatários específicos.  

C -1. Formação no âmbito da abordagem aos problemas relacionados com o jogo patológico 

Objetivos: 

Vertente Sensibilização (VS): Promover e aprofundar conhecimentos e competências em dependências 

sem substâncias, incidindo nas questões do jogo; desenvolver o conhecimento e as competências dos 

profissionais, sensibilizando-os para as dimensões da prevenção e de intervenção de 1.ª linha. 

Vertente Formação (VF): Abordar aprofundadamente a VS. Desenvolver técnicas de intervenção e 

abordagem terapêutica; conhecer os modelos de diagnóstico, tratamento e prevenção. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Carga horária: 7 horas (VS); 21 horas (VF).  

Programa: 

1. Conceitos, características e problemas relacionados com o jogo; (VS/VF) 

2. Identificação dos vários tipos de jogadores e de fases da doença; (VS/VF) 

3. Estratégias e modelos de intervenção; (VS/VF) 

4. Deteção, diagnóstico e intervenção; (VS/VF) 

5. Estruturas e respostas; (VS/VF) 

6. Casos práticos. (VF) 
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3 – Formação no âmbito da abordagem a pessoas com consumos de Novas 

Substâncias Psicoativas 

A par do aumento do fenómeno das Novas Sustâncias Psicoativas na Europa, em 

Portugal tem-se verificado um aumento do mercado e, concomitantemente, do 

consumo destas substâncias.  

A atual e recente legislação (DL n.º 54/2013 e Portaria n.º 154/2013) define o regime 

jurídico de prevenção e proteção contra a publicidade e comércio das novas 

substâncias psicoativas, bem como a lista das substâncias sob vigilância.  

O consumo de Novas Substâncias Psicoativas (NSP) representa comprovadamente um 

perigo concreto para a integridade física e psíquica da pessoa e, consequentemente, 

um risco para a saúde pública. Comercializadas por norma a preços módicos, sob a 

C -2. Formação no âmbito da abordagem aos Problemas Ligados ao Álcool 

Objetivos: 

Vertente Sensibilização (VS): Sensibilizar os formandos para os PLA e dependências nos cuidados de 

saúde e para a rede de respostas existentes a nível local, na área da prevenção na comunidade e da 

intervenção de 1.ª linha dirigida a doentes e famílias; Potenciar e melhorar a articulação interinstitucional 

entre unidades prestadoras de cuidados de saúde, através da utilização de referenciais comuns e da 

operacionalização de redes de referenciação. 

Vertente Formação (VF): Promover e aprofundar a formação em PLA e dependências nos cuidados de 

saúde a prestar aos doentes e famílias. Desenvolver o treino de competências dos profissionais em 

matéria de PLA e dependências, preparando-os para dar respostas a nível local, na área da prevenção 

na comunidade e da intervenção de 1.ª linha dirigida a doentes e famílias. Potenciar e melhorar a 

articulação interinstitucional entre unidades prestadoras de cuidados de saúde, através da utilização de 

referenciais comuns e da operacionalização da rede de referenciação/articulação. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 7 horas VS; 21 horas VF.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo nos problemas ligados ao álcool 

e outra substâncias psico ativas; (VS/VF) 

2. Estratégias de prevenção; (VS/VF) 

3. Deteção, diagnóstico e intervenção em PLA e dependências; (VS/VF) 

4. Modelos de intervenção e abordagens; (VF) 

5. Intervenções Breves em PLA; (VF) 

6. Redes de referenciação; (VS/VF) 

7. Critérios e procedimentos de referenciação e encaminhamento na rede de cuidados para os PLA e 

dependências. (VF) 
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forma de incensos, sais de banho, pilulas sem outra caracterização, ervas fungos, 

fertilizantes, estas substâncias vêm sendo muito procuradas por adolescentes e jovens.  

Apesar da legislação em vigor ter encerrado os locais de venda destas substâncias, as 

chamadas smartshops, a Internet mantem-se como um dos principais mercados das 

NSP e tem-se podido observar a rapidez com que surgem novos produtos.  

Uma das particularidades deste fenómeno emergente é o facto de as NSP estarem 

disponíveis à população em geral e serem de mais fácil acesso, contrariamente, às 

substâncias ilícitas.  

Importa assim conhecer aprofundadamente esta realidade, acompanhar os novos 

desenvolvimentos a vários níveis (mercado, procura, consequências para a saúde, 

entre outros), por forma a implementar medidas adequadas, relevantes e integradas. 

 

 

4 – Formação no âmbito da intervenção em Contexto Laboral e CAD 

Paralelamente à realidade exterior também nas organizações de trabalho o problema 

dos comportamentos aditivos e dependências existe, com consequências e riscos 

associados que vulnerabilizam os trabalhadores individualmente e as organizações.  

Os padrões de consumo nocivo de bebidas alcoólicas são uma das principais causas 

de morte prematura de doenças evitáveis, tendo efeitos prejudiciais na capacidade 

de trabalho e estão associados a muitos acidentes de trabalho. Outros problemas 

C -3. Formação no âmbito da abordagem a pessoas com consumos de substâncias ilícitas - Novas 

Substâncias Psicoativas 

Objetivos: Promover e aprofundar os conhecimentos sobre as Novas Substâncias Psicoativas, desenvolver 

treino de competências nos profissionais das áreas da redução da procura e da oferta destas 

substâncias, e potenciar e melhorar a articulação interinstitucional, considerando a necessidade de 

intervenção integrada e o mecanismo de alerta rápido. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 7 horas.  

Programa:  

1. Enquadramento legislativo; 

2. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  

3. Novas Substâncias Psicoativas: procedimentos de análise e perícia, características, padrões de 

consumo e efeitos conhecidos; 

4. Estratégias de intervenção na redução do consumo e da oferta. 
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podem ser apontados como consequência de comportamentos aditivos e 

dependências, como por exemplo o absentismo, incapacidade temporária, fracos 

níveis de desempenho, e por conseguinte, baixa competitividade e produtividade e 

prejuízo da imagem e posicionamento da empresa.  

A intervenção formativa em meio laboral constitui-se como uma estratégia preventiva 

e reparadora, que em conjunto com outras medidas no âmbito da promoção da 

saúde e do bem-estar dos trabalhadores fazem parte das politicas e culturas 

organizacionais promotoras de estilos de vida saudáveis e concorrem para a redução 

dos comportamentos aditivos e dependência. 

Prevêem-se dois tipos de ação, envolvendo objetivos diferenciados e conteúdos com 

níveis de profundidade ajustados a destinatários específicos. 

 

 

 

  

C -4. Formação no âmbito da intervenção em Contexto Laboral e CAD 

Objetivos: 

Vertente Sensibilização (VS): Reduzir os comportamentos aditivos e dependências nas organizações. 

Aprofundar conhecimentos sobre os problemas associados aos consumos de bebidas alcoólicas e de 

outras substâncias psicoativas no local de trabalho. 

Vertente Formação (VF): Concorrer para a definição de políticas de promoção da saúde no local de 

trabalho e para a redução dos comportamentos aditivos e dependências nas organizações. Aprofundar 

conhecimentos sobre os problemas associados aos consumos de bebidas alcoólicas e de outras 

substâncias psicoativas no local de trabalho.  

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Duração: 7 horas (VS). 21 horas (VF). 

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo; (VS/VF) 

2. Impactos específicos do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas no local de trabalho; 

(VS/VF) 

3. Redução dos fatores de risco; (VS/VF) 

4. Repostas e rede de referenciação; (VS/VF) 

5. Efeitos da dependência no local de trabalho; (VF) 

6. Princípios base na definição de políticas e estratégias preventivas; (VF) 

7. Conceptualização e propostas de intervenção em contexto de laboral (diagnóstico, procedimentos, 

medidas, avaliação). (VF) 
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5 – Formação em contexto Escolar - Programa Eu e os outros   

No âmbito da Promoção e Educação para a Saúde, em particular no que respeita à 

Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências, bem como à Prevenção 

dos Problemas ligados ao Tabaco e ao Consumo Nocivo do Álcool, é determinante o 

papel que a Escola e a Comunidade Educativa desempenham junto da sociedade 

civil e do cidadão.  

O programa de treino de competências pessoais e sociais “Eu e os Outros” é uma 

iniciativa do SICAD, que tem como objetivo geral promover a reflexão em grupo sobre 

temas do desenvolvimento ligados à adolescência, criando uma dinâmica de grupo 

geradora de crescimento pessoal e social. Operacionaliza-se pela dinamização de 

grupos de jovens entre os 10 e os 18 anos e constitui-se como um instrumento promotor 

de processos de tomada de decisão, de confrontação no seio do grupo e de 

exploração de informação.  

A formação “Eu e os Outros” assume-se como um programa de formação básico em 

torno dos conteúdos, instrumentos e material didático produzido pelo Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). 

 

 

 

 

C -5. Formação em contexto escolar - Programa Eu e os Outros 

Objetivos: Desenvolver conhecimentos teórico-práticos no âmbito da Promoção e Educação para a 

Saúde, que facilitem a implementação, desenvolvimento, monitorização e avaliação do Programa “Eu e 

os Outros”, com impacto nas competências pessoais e no estado de saúde global dos adolescentes e 

jovens que sejam objeto da intervenção. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 27 horas. A formação pressupõe a implementação do programa (+13 horas) e a 

participação ativa no processo de supervisão (+14 horas) 

Programa: 

1. Prevenção, Promoção e Educação para a Saúde;  

2. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo; 

3. Projeto “Eu e os Outros” - objetivos, estrutura, métodos, materiais de suporte, procedimentos de 

implementação; 

4. Dinâmicas de grupo;  

5. Procedimentos avaliativos do Programa “Eu e os Outros”. 
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6 – Formação no âmbito do contexto familiar e CAD 

A família, à semelhança de outros sistemas sociais, constitui-se como fator protetor no 

desenvolvimento de jovens seguros, com auto estima e com capacidade de 

estabelecer relações positivas e satisfatórias consigo próprios e com os outros. Para tal 

o reforço da estrutura familiar e a consolidação de competências parentais 

constituem uma estratégia preconizada nos programas de prevenção. Criar 

ambientes que favoreçam o estabelecimento de relações familiares positivas, por via 

da comunicação emocional positiva, do estabelecimento de normas e limites, do 

acompanhamento e supervisão parental e sensibilização aos riscos das novas 

dependências, designadamente o jogo e a exposição aos ecrãs, constituem fatores 

que facilitam a construção de alicerces equilibrados para o desenvolvimento das 

famílias. 

Do mesmo modo em momentos de crise, de fragilidade e dependência, o papel que 

a família assume pode facilitar percursos de reabilitação sustentados e duradouros. 

Constitui-se assim um aliado de elevado potencial nos processos preventivos e 

reparadores, pelo que deverá ser chamado a desempenhar este papel da forma 

adequada.    

 

 

7 – Formação em Intervenções Preventivas em CAD 

A intervenção preventiva tem como objetivo fornecer aos indivíduos e/ou os grupos 

específicos conhecimentos e competências necessárias para lidarem com o risco 

associado ao consumo de substâncias Psicoativas e outros Comportamentos Aditivos 

e Dependências (CAD). Age igualmente sobre contextos reduzindo a presença de 

C -6. Formação no âmbito do contexto familiar e CAD 

Objetivos: Sensibilizar os profissionais para a importância da família nos processos de desenvolvimento e 

autonomização dos indivíduos, nas idades mais jovens e nos processos de reabilitação. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 14 horas.  

Programa:  

1. Intervenção sistémica: princípios e conceitos; 

2. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo; 

3. O papel da família no desenvolvimento dos jovens; 

4. Os processos de reabilitação de dependências; 

5. Codependência. 
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fatores facilitadores da instalação dos supracitados comportamentos ou promovendo 

o desenvolvimento de fatores de proteção. As estratégias preventivas destinam-se à 

população geral, a subgrupos e a indivíduos e aplicam-se nos domínios do indivíduo, 

da família, da escola e da comunidade (IOM, 1994/2009)3.  

Os modelos compreensivos e de influência social indicam que existem fatores de risco 

e de proteção que influenciam as atitudes e os comportamentos dos sujeitos em 

relação ao consumo de substâncias psicoativas e outro CAD. Estes fatores, de 

natureza biológica, psicológica e social, são internos ou externos aos indivíduos e 

atravessam os vários domínios da sua vida. Os fatores de risco constituem-se como 

características e condições individuais, sociais ou ambientais (comportamentos, 

atitudes, contextos específicos) que aumentam a probabilidade de um 

indivíduo/grupo vir a consumir substâncias psicoativas ou outros comportamentos de 

risco, por outro lado, identificam-se como fatores de proteção as características e 

condições individuais, sociais ou ambientais (comportamentos, atitudes, contextos 

específicos) que reduzem essa probabilidade. Os fatores de proteção permitem assim, 

diminuir o impacto dos fatores de risco, ou aumentar a capacitação para lidar com 

eles.4 

 

 

                                                                 

3 PNRCAD 2020 

4 idem 

 C -7. Formação em Intervenções Preventivas em CAD 

Objetivos: Compreender a interação/influência entre os fatores de risco e de proteção, capacitando os 

formandos para a intervenção junto dos jovens e para abordagens na área do desenvolvimento de 

comportamentos de aditivos, a vinculação familiar, escolar e social a influência dos pares, a 

vulnerabilidade e a resiliência. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 14 horas.  

Programa:  

Enquadramento teórico – modelos compreensivos e de influência social; 

Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  

Fatores de risco e de fatores de proteção; 

Contextos de intervenção; 

Níveis de intervenção preventiva; 

Critérios de qualidade; 

Avaliação das intervenções preventivas. 
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8 – Formação em Descriminalização e Dependências 

Encarando a dissuasão como uma área de intervenção específica em dependências, 

importa dar a conhecer o trabalho que se desenvolve neste âmbito através das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), estruturas que 

operacionalizam a Lei da Descriminalização e que possibilitam uma intervenção 

precoce, específica e integrada junto dos consumidores de substâncias psicoativas. A 

intervenção baseia-se em estratégias de motivação para a mudança, no 

encaminhando para apoio e no despiste de situações que não sendo de 

dependência carecem de acompanhamento especializado.  

Os protocolos de atuação definidos neste âmbito, alicerçados em modelos teóricos já 

existentes (p.e. Intervenções Breves e Entrevista Motivacional), robustecem as práticas 

das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, e harmonizam os 

procedimentos e intervenções nas CDT. 

Para aumentar a eficácia na operacionalização da lei da descriminalização importa 

conhecer melhor o papel que as CDT desempenham enquanto agentes na 

intervenção individual e comunitária no âmbito da redução do consumo de 

substâncias psicoativas, e o papel de cada parceiro na resposta que se pretende 

integrada. 

   

 

 

 

C -8. Descriminalização e Dependências 

Objetivos: Compreender e situar o paradigma descriminalizador, na intervenção integrada e no papel 

das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), enquanto serviços do Ministério da Saúde 

que operacionalizam a Lei da descriminalização do consumo de substâncias psicoativas. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Duração: 7 horas.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  

2. Enquadramento jurídico. A aplicação da Lei 30/2000 e o funcionamento das CDT; 

3. O circuito do indiciado através do Modelo de Intervenção em Dissuasão;  

4. A eficácia na resposta: Modelo de Intervenção em Dissuasão e a articulação entre instituições. 
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9 – Formação em Intervenção em Redução de Riscos e Minimização de Danos 

As políticas de redução de riscos e minimização de danos (RRMD) em Portugal têm 

sido orientadas por dois princípios fundamentais: o princípio do humanismo, que 

reconhece a plena dignidade das pessoas. Implica a adoção de intervenções que 

permitam preservar nos dependentes a consciência da sua própria integridade, que 

facilitem o acesso a programas de tratamento e que minimizem a marginalização e 

exclusão social. O princípio do pragmatismo, que complementa o princípio humanista, 

implica a promoção de intervenções que minimizem os efeitos do consumo de 

substâncias psicoativas e salvaguardem a inclusão social, favorecendo a diminuição 

do risco de disseminação de doenças infecciosas e a redução de criminalidade 

associada. A abordagem tem consistido em promover a mudança do 

comportamento dos consumidores de substâncias psicoativas, a fim de diminuir os 

riscos nos casos em que não é possível impedir o consumo ou conseguir a abstinência. 

A adoção de modos de consumo sem perigo ou de menor risco faz parte dessa 

abordagem, assim como iniciativas destinadas a prestar ajuda e assistência aos 

toxicodependentes doentes ou socialmente excluídos, captando a sua confiança e 

motivando-os a submeterem-se a tratamento, quando viável. 

 

 

 

 

 

C -9. Formação em Intervenção em Redução de Riscos e Minimização de Danos 

Objetivos: Adquirir conhecimentos e competências para a operacionalização das Políticas Nacionais em 

matéria RRMD. Contextualizar o enquadramento da evolução das Políticas Nacionais em matéria de 

RRMD. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 7 horas.  

Programa: 

1. Pressupostos da intervenção em RRMD; 

2. Competências profissionais em RRMD; 

3. Perfil de utilizadores de substâncias psicoativas – consequências para a saúde pública e comunitária, 

4. Patologias associadas ao consumo de substâncias psicoativas; 

5. Educação para consumo de menor risco;  

6. Estruturas e Programas sócio sanitários; 

7. Redes de Referenciação e Articulação. 
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10 – Formação em Modelos de Tratamento   

O tratamento em CAD traduz-se numa abordagem que implica um diagnóstico 

individualizado e uma resposta assente na oferta de uma rede de cuidados, em 

função da patologia apresentada e eventuais comorbilidades. Estas respostas de 

caracter multidisciplinar estão sob a responsabilidade dos serviços de saúde, de 

acordo com a severidade da situação, nos casos mais severos são os Centros de 

Respostas Integradas, as Unidades de Desabituação, as Comunidades Terapêuticas e 

as Unidades de Alcoologia que assumem a intervenção. Com um carácter 

multidisciplinar as respostas disponíveis assentam em diversos recursos terapêuticos, sob 

o princípio da centralidade do cidadão, atendendo às necessidades diagnosticadas, 

aos recursos pessoais e familiares e ao prognóstico, independentemente do objeto de 

dependência. 

Várias valências fazem parte desta oferta de respostas, preferencialmente, em regime 

ambulatório: Consultas de abordagem biopsicossocial; Apoio psicoterapêutico com 

diferentes modelos conceptuais / Psicoterapias; Consultas médicas; Programas 

específicos de tratamento com opióides; Consultas destinadas a públicos-alvo 

específicos, nomeadamente crianças e jovens, grávidas e doentes com patologia 

mental concomitante, famílias – incluindo filhos de pessoas dependentes; Consultas 

materno – infantil; Consultas de enfermagem; Consultas de fisioterapia; Consultas de 

nutricionismo; Intervenção específica dirigida a pais, outros familiares ou outras pessoas 

próximas do utente e/ou Grupos de suporte terapêutico. 

O olhar mais abrangente da realidade dos CAD, a expressão em diferentes fases do 

ciclo de vida e em contextos diversificados determina que os cuidados aos cidadãos 

com esta problemática mobilizem todo o espectro de respostas em saúde. A Rede de 

Referenciação/ Articulação no âmbito dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências congrega não só entidades do ministério da saúde, como também 

outras entidades de outros ministérios e organizações não-governamentais, com 

intervenção na área.5 
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11 – Formação em Intervenção em Reinserção social  

As orientações técnico-normativas para a intervenção na área da reinserção social 

colocam o enfoque na reparametrização das rotinas quotidianas dos indivíduos, no 

desenvolvimento de competências sociais e não menos importante, na intervenção e 

preparação da família e dos outros sistemas sociais, enquanto elementos facilitadores 

e potenciadores das mudanças individuais.  

A contratualização do Plano Individual de Inserção, estratégia de comprometimento 

das partes, tem subjacente uma componente pedagógica e organizadora do 

processo de intervenção. O Plano Individual de Inserção (PII) representa um 

instrumento de apoio ao desenvolvimento dos processos de reinserção, com objetivos 

e estratégias definidas e mecanismos de avaliação. Deste modo, valoriza-se a 

participação e implicação de todos os intervenientes, mobilizados para o sucesso, 

para a qualidade da intervenção e para os resultados.  

Nestes processos, considera-se fundamental a implementação de estratégias 

sistemáticas de acompanhamento e de mediação social. Sem descurar a 

responsabilidade e autonomia do próprio no caminho que está a percorrer, compete 

ao técnico acompanhar a evolução do processo, desenvolvendo, através de 

estratégias de mediação social, as sinergias locais facilitadoras do sucesso do plano 

em curso, mediando a relação entre o doente e os sistemas sociais envolvidos.  

C -10. Formação em Modelos de Tratamento  

Objetivos: Analisar e refletir sobre os processos e os modelos de tratamento, os instrumentos de trabalho e 

as respostas disponíveis e normalizadas.  

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Duração: 14 horas. 

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo, processos de dependência e 

desinserção. 

2. Diagnóstico. Instrumentos. 

3. Modelos de tratamento. 

4. Intervenção integrada.  

5. Respostas e Rede de referenciação. 

6. Acompanhamento e avaliação. 
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 “A mediação social e comunitária em contexto de reinserção social no âmbito do 

CAD não só possibilita a interação entre os indivíduos e as famílias, as redes formais, os 

serviços de proximidade e as entidades empregadoras, assente num modelo de 

contratualização, como também promove a identificação e a construção de 

alternativas sociais necessárias para o desenvolvimento da capacitação e da 

autonomia dos cidadãos” (2014) Linhas Orientadoras para a Mediação Social de 

pessoas com comportamentos aditivos e dependências, pp15). 

 

 

12 – Formação no âmbito da abordagem a mulheres grávidas e puérperas com CAD 

Embora os resultados nem sempre sejam consistentes entre si, é possível identificar 

evidência quanto a efeitos nos recém-nascidos, na sequência da exposição no útero 

a álcool, opiáceas, cocaína, anfetaminas, cannabis e benzodiazepinas, para citar 

apenas as substâncias mais comuns em Portugal (Alvik, Torgersen, Aalen & Lindemann, 

2011; Bandstra, Morrow, Mansoor & Accornero, 2010; Green, 2007; Rassool & Villar-Luís, 

2006; Steinhausen, Blattmann & Pfund, 2007; Wills, 2005). 

Em 2012, as prevalências do consumo de bebidas alcoólicas no último ano entre as 

mulheres portuguesas eram de 50% nos 25-34 anos e de 54% nos 35-44 anos, e o 

consumo de substâncias ilícitas no último ano de 1,6% nos 25-34 anos e de 0,4% nos 35-

44 anos. As prevalências de consumo binge no último ano entre as mulheres 

portuguesas destas faixas etárias foram de 6,3% (25 a 34 anos) e de 3,3% (35 a 44 

anos). Entre as consumidoras de bebidas alcoólicas no último ano, as prevalências de 

embriaguez (incluindo as situações de ficar alegre) foram de 6,2% (25 a 34 anos) e de 

C -11. Formação em Intervenção em Reinserção Social 

Objetivos: Analisar e refletir sobre os processos de reinserção, os modelos de intervenção, os instrumentos 

de trabalho e estratégias de intervenção.  

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 7 horas.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo, processos de dependência e 

desinserção; 

2, Centralidade no indivíduo, diagnóstico social;  

3. Plano Individual de Inserção; 

4. Intervenção integrada;  

5. Estratégias de Mediação Social; 

6. Acompanhamento e avaliação. 
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0,4% (35 a 44 anos) (Balsa, Vital & Urbano, 2013). Estas prevalências de consumo em 

idade fértil, nomeadamente no que concerne a padrões de consumo mais nocivos, 

parecem apontar para uma noção do risco da ocorrência de gravidezes expostas ao 

álcool e/ou a substâncias ilícitas. 

O enfoque da intervenção deverá centrar-se, em primeiro lugar, numa ótica 

preventiva, nos processos de sensibilização e informação que melhorem a preparação 

da grávida e da família para o nascimento da criança e para a parentalidade e, em 

segundo lugar, proporcionar respostas de acompanhamento específico e continuado 

a todas as situações identificadas de casos de CAD em mulheres grávidas, remetendo 

para a ativação da Rede de Referenciação / Articulação.6 
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C -12. Formação no âmbito da abordagem a mulheres grávidas e puérperas com CAD 

Objetivos: Capacitar os profissionais dos cuidados de saúde primários, para sensibilizar e informar as 

mulheres grávidas e seus companheiros para o impacto dos comportamentos aditivos no 

desenvolvimento fetal e para garantir o acesso prioritário a cuidados específicos a mulheres grávidas 

com CAD, de acordo com as suas problemáticas e níveis de risco na evolução da gravidez. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Duração: 7 horas. 

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo, processos de dependência nas 

mulheres; 

2. Impacto do consumo de substâncias psicoativas no desenvolvimento fetal; 

3. Modelos de tratamento para grávidas com dependência; 

4. Intervenção integrada  

5. Respostas e Rede de referenciação; 

6. Respostas sociais específicas que aumentem a adesão às medidas terapêuticas. 
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13 – Formação no âmbito da abordagem a crianças e jovens em risco inseridos em 

famílias com CAD 

A existência de famílias com um ou mais dos seus membros com CAD evidencia 

situações em que os fatores de risco assumiram um peso mais significativo do que os 

do equilíbrio. Deste facto resulta que nem sempre a estruturação familiar se dá de 

forma a propiciar o ambiente maturativo mais harmónico, o que determina riscos 

acrescidos para o desenvolvimento dos seus membros, nomeadamente os mais 

vulneráveis – as crianças e jovens. 

A importância dos fenómenos que ocorrem na família para a estruturação dos trajetos 

evolutivos das crianças e jovens, e das múltiplas questões que suscita a ocorrência de 

CAD neste contexto, determina a relevância da capacitação específica dos 

profissionais que intervêm neste âmbito, de forma a permitir o estabelecimento de 

intervenções orientadas para a abordagem à problemática das crianças e dos jovens 

inseridos em famílias com CAD.  

 

 

 

 

 

 

C -13. Formação no âmbito da abordagem a crianças e jovens em risco inseridos em famílias com CAD 

Objetivos: Capacitar os profissionais a nível do conhecimento e das estratégias de intervenção com 

crianças e jovens inseridos em famílias com CAD. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde, educação e outros que intervêm com crianças e 

jovens inseridos em famílias com CAD. Estudantes. 

Carga horária: 14horas.  

Programa: 

1. Intervenção sistémica: princípios e conceitos; 

2. A dinâmica da família com CAD: especificidades e evoluções; 

3. O lugar da criança / jovem na família com CAD: fatores de risco para o desenvolvimento; 

4. Estratégias de intervenção; 

5. O papel da articulação interinstitucional no acompanhamento das crianças e jovens em famílias com 

CAD; 

6. Monitorização e avaliação. 
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14 – Formação no âmbito do envelhecimento na problemática dos CAD 

As características sócio demográficas de um país no que respeita à distribuição etária 

condicionam o perfil das políticas públicas, exigindo estratégias, serviços e projetos 

específicos que atendam às necessidades mais evidentes da população.  

O aumento da população idosa no nosso país com problemas de dependências, com 

ou sem substâncias, torna urgente o desafio de adquirimos conhecimentos e 

competências para a intervenção e acrescentarmos qualidade à vida destes 

cidadãos.  

Esta etapa do ciclo de vida tem sido pouco investida no que respeita aos CAD. Alguns 

dados indiciam a provável emergência ou aumento de CAD nestas idades, 

associados a outras problemáticas de saúde e sociais.  

Para o efeito é fundamental a sensibilização e capacitação de profissionais e de 

outros interventores e a criação de condições para o desenvolvimento de uma 

intervenção articulada e intersectorial necessária para que os serviços especializados, 

designadamente de prestação de cuidados de saúde primários e a rede social, 

providenciem um acompanhamento adequado desta problemática nestas idades.  

Pretende-se neste curso ter um conhecimento abrangente sobre as questões do 

envelhecimento e da velhice que fará de cada um dos profissionais um melhor 

cuidador (formal ou informal).  

 

 

C -14. Formação no âmbito do envelhecimento na problemática dos CAD 

Objetivos: Conhecer as especificidades do CAD, a nível preventivo e de intervenção reparadora, em 

adultos com mais de 65 anos.  

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes.  

Carga horária: 7 horas.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  

2. Percursos de dependência dos indivíduos idosos, com ou sem substancia;  

3. Características do envelhecimento: fatores de risco e fatores protetores;  

4. Estratégias de deteção e intervenção nos CAD e nas comorbilidades;  

5. Rede de referenciação. Respostas integradas e multidisciplinares.  

6. Prevenção da exclusão – estratégias de ressocialização.  
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15 – Formação em Intervenções Breves e Entrevista Motivacional  

Os princípios básicos das intervenções breves colocam esta abordagem no leque de 

respostas a privilegiar junto de indivíduos com diagnóstico de consumo de risco 

identificado.  

As Intervenções Breves, enquanto protocolo de intervenção na área do consumo de 

substâncias psicoativas, aliadas a estratégias prévias de avaliação e rastreio do nível 

de risco de consumo, procuram promover a consciencialização do problema de 

dependência, a gravidade do uso e riscos associados, encontrando estratégias para 

fazer frente ao problema e encorajando o individuo a aderir à referenciação técnica 

proposta e consequente processo de apoio, promovendo a mudança de 

comportamento numa ótica de paragem de consumo e/ou de prevenção da 

progressão da doença. 

Destaca-se neste âmbito a Entrevista Motivacional que é, de acordo com Miller (2001 

cit. in Borges e Filho, 2007), “um estilo de aconselhamento diretivo, centrado no cliente, 

que visa estimular a mudança do comportamento, ajudando os clientes a explorar e a 

resolver a sua ambivalência”, englobando um conjunto de estratégias orientadas no 

sentido de aumentar a motivação do indivíduo, consumidor de substâncias 

psicoativas, num curto período de tempo. 

 

 

 

C -15. Intervenções Breves e Entrevista Motivacional 

Objetivos: Capacitar os profissionais da saúde para a identificação do risco no consumo de substâncias 

psicoativas e CAD e para o desenvolvimento de intervenções breves no contexto da rede de 

referenciação.  

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. Estudantes. 

Duração: 7 horas.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  

2. Princípios, enquadramento teórico, utilidade das intervenções breves, contextos de aplicação;  

3. Identificação dos estágios de mudança, implícita na aplicação do Modelo Transteórico de Mudança 

(Prochaska e DiClemente (1994)); 

4. Protocolo nas intervenções breves e entrevista motivacional; 

5. Principais técnicas utilizadas; 

6. Encaminhamento e referenciação na rede de referenciação. 
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16 – Formação em Treino de Aptidões Sociais  

A centralidade no cidadão e nas necessidades objetivas e subjetivas que apresenta 

constitui um princípio orientador da intervenção em comportamentos aditivos e 

dependências, onde os indivíduos têm uma palavra ativa e são corresponsabilizados 

na definição de um projeto de vida, que vá ao encontro dos seus desejos e 

expectativas e que seja viável face aos recursos pessoais e sociais de que dispõe.  

A dinâmica de intervenção que se cria com o indivíduo e família, para que os 

percursos de reabilitação sejam sustentáveis e duradouros, terá de passar por 

abordagens que o preparem para a autonomização e para o exercício dos direitos e 

deveres de cidadania, em igualdade com os seus pares.  

Considera-se assim importante o treino de aptidões pessoais e sociais dos indivíduos 

em processo de reabilitação, enquanto recurso facilitador desse processo. O 

fortalecimento dos recursos pessoais coloca o indivíduo numa posição de maior 

igualdade na relação com os outros, melhorando a sua autoestima e autoconfiança 

na vivência de situações que impliquem interação e mobilidade social.  

 

 

17 – Instrumentos de Rastreio 

Para uma intervenção eficaz no âmbito dos CAD a fase de diagnóstico é 

fundamental, de deteção precoce e avaliação do risco dos consumos e dos 

comportamentos aditivos. Para intervir e/ou referenciar adequadamente é necessário 

detectar a gravidade das situações e outros problemas relacionados. 

C - 16. Aptidões Sociais 

Objetivos: Sensibilizar os profissionais para a utilização de Programas de Treino de Aptidões Sociais a 

utilizar junto de grupos diversificados e em diferentes contextos. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 7 horas.   

Programa: 

1. Enquadramento teórico do Treino de Aptidões Sociais; 

2. Técnicas utilizadas no Treino de Aptidões Sociais; 

3. Definição de formas de intervenção no Treino de Aptidões Sociais; 

4. Treino de assertividade e de autoafirmação; 

5. Desenvolvimento de um programa de Treino de Aptidões Sociais no processo de inserção 

socioprofissional nos CAD. 
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O AUDIT – Alcool Use Disorders Identification Test é um instrumento de avaliação, 

desenhado para ser aplicado no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, que se tem 

revelado de grande utilidade para a adequada triagem e diagnóstico de Problemas 

Ligados ao Álcool. 

O Assist – Alcool, Smoking and substance Involvement Screening test permite detetar, 

para além do álcool, a gravidade do consumo de todas as substâncias. A sua 

aplicação pode ser isolada ou integrada numa consulta de rotina. Trata-se também 

de um instrumento de fácil e rápida aplicação e os resultados podem ser relacionados 

com os níveis de consumo e de intervenção. 

O SOGS - South Oaks Gambling Screen é um instrumento de rastreio que permite 

avaliar o grau de patologia em relação ao comportamento de jogo e permite 

identificar o risco de dependência do jogo. 

  

 

 

 

 

 

 

 C -17. Instrumentos de Rastreio 

Objetivos: Dotar os profissionais de competências operacionais para a aplicação de instrumentos de 

rastreio, avaliação e intervenção tendo em consideração as necessidades dos cidadãos com 

problemas ligados ao uso de substâncias, comportamentos aditivos e dependências. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 7 horas.  

Programa: 

1. Especificidades das intervenções em CAD: dependências com e sem substancia, conceitos, 

características, padrões de consumo e de comportamentos aditivos, respostas;  

2. Importância da harmonização das intervenções na melhoria da eficácia e da qualidade dos 

cuidados prestados aos cidadãos com CAD ; 

3. Instrumentos de rastreio, avaliação do risco e diagnóstico – Assist, Audit, SOGS - características e 

objetivos; 

4. Procedimentos de aplicação, avaliação de resultados e encaminhamento na rede de referenciação, 

respostas. 
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18. Formação no âmbito da articulação interinstitucional entre unidades prestadoras 

de cuidados de saúde (Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos CAD) 

A organização institucional das respostas assistenciais aos cidadãos com CAD 

encontra-se definida na Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos CAD. 

Regulando as relações de complementaridade e de apoio técnico entre as entidades 

intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das dependências, visa 

promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente 

necessitam, numa arquitetura dinâmica de respostas diferenciadas, especializadas e 

adequadas ao nível de gravidade dos seus problemas, apresentando fluxos de 

referenciação, de articulação, de encaminhamento e de intervenção. 

Esta Rede define, por níveis diferenciados de intervenção, a articulação entre os 

Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de Saúde Especializados e Cuidados de 

Saúde Hospitalares, entre outros. A interação/articulação entre os serviços que 

atendem cidadãos com CAD, desde a sua deteção precoce, assenta na 

capacitação dos profissionais para a aplicação de instrumentos de rastreio, que 

permitam providenciar a cada cidadão a intervenção mais adequada ao nível e tipo 

de CAD e comorbilidades associadas de que é portador, desde as Intervenções 

breves,  até à referenciação para abordagens mais especializadas, que permitam 

acompanhar as manifestações evolutivas desta patologia. 

 

C -18. Formação no âmbito da articulação interinstitucional entre unidades prestadoras de cuidados de 

saúde (Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos CAD) 

Objetivos: Capacitar os profissionais com conhecimentos e competências no âmbito da rede de 

referenciação /articulação, da aplicação de instrumentos de rastreio, avaliação e intervenção, tendo 

em consideração as necessidades assistenciais dos cidadãos com problemas ligados ao uso de 

substâncias, comportamentos aditivos e dependências. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 21horas.  

Programa: 

1. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo e de comportamentos 

aditivos;  

2. Percursos de dependência, com ou sem substancia;  

3. Instrumentos de rastreio, avaliação do risco e diagnóstico – ASSIST, AUDIT, SOGS - características e 

objetivos; 

4. Enquadramento teórico e importância das intervenções breves, contextos de aplicação;  

5. Procedimentos de aplicação, avaliação de resultados e intervenção breve;  

6. Mobilização da Rede de Referenciação. 



 PLANO DE FORMAÇÃO EM COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS (CAD) | 2015-2016 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 29 

19. Formação no âmbito da gestão de projetos na área dos CAD 

Cada vez mais se preconizam modelos de intervenção integrados, centrados nas 

necessidades dos indivíduos e das comunidades. A participação da sociedade civil na 

procura de soluções aos problemas que emergem nas comunidades locais representa 

um contributo de enorme valia na redução dos comportamentos aditivos e 

dependências.  

A intervenção integrada no âmbito dos CAD procura mobilizar as sinergias disponíveis 

no território, através da participação dos serviços com responsabilidades nesta área 

garantindo uma maior rentabilização dos recursos disponíveis, por via da planificação 

e execução articulada das respostas neste domínio.  

A identificação de necessidades e prioridades de intervenção concretiza-se por via 

da elaboração de diagnósticos participados, que permitam a identificação e seleção 

de territórios de intervenção prioritária. 

Nesse âmbito, a capacitação de todos os agentes intervenientes na dinâmica 

comunitária afigura-se fundamental para a harmonização de linguagens e práticas, 

essencial no desenvolvimento de projetos necessários e úteis, que contribuam para a 

promoção da saúde e do bem estar das populações que servem.  

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), sendo uma medida estruturante 

de âmbito nacional que promove a intervenção integrada no âmbito dos CAD, 

constitui-se como um exemplo a conhecer e aprofundar, enquanto instrumento 

central para a planificação e execução das respostas neste domínio. 

 

 

 C-19. Formação no âmbito da gestão de projetos na área dos CAD 

Objetivos: Capacitar os profissionais para o desenvolvimento de projetos na área dos CAD. Conhecer as 

metodologias de projetos e os mecanismos de identificação e de articulação com os parceiros locais. 

Apresentar o modelo de desenvolvimento de projetos preconizado pelo SICAD (PORI). 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 14horas.  

Programa: 

1. Enquadramento teórico das respostas integrada; 

2. Elaboração de diagnósticos territoriais; 

3. Tipos de intervenção e respostas interdisciplinares e multissectoriais; 

4. Procedimentos de candidatura; 

5. Monitorização e avaliação. 
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5. Planificação (Calendarização) das intervenções formativas 

ANO DE 2015 

JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. SET. OUT. NOV. DEZ. 

     

15 – C2 
(VS) 

 

13 – C3 

 
1-4 – C18 

16 – C2 
(VS) 

22 – C15 

ANO DE 2016 

JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. SET. OUT. NOV. DEZ. 

18 – C6 

4 – C5 

11 e 30 – 
C13 

12 – C7 

5 – C10 7 – C16 29 – C19 13 – C17 9 a 11 – C18 
 21 – C11 21- C9 16 – C12 

 

Legenda: C- Curso 
        

Nota: As datas são passíveis de serem alteradas por motivos imprevistos à presente calendarização 
  

 

6. Avaliação 

Globalmente a avaliação da formação dinamizada pelo SICAD será produzida por via 

do grau de concretização dos cursos previstos, considerando os indicadores de 

execução da formação indicados no quadro abaixo, a saber: nº de ações realizadas, 

duração prevista e duração efetiva, nº de formandos previstos e nº de formandos 

efetivos, volume de formação prevista, volume de formação prevista e volume de 

formação realizada, custos diretos estimados e custos diretos efetivos.  

 

 

 

Será igualmente realizada uma avaliação de satisfação por ação de formação 
ministrada, dos formandos e formadores, e os resultados serão devidamente 

divulgados.  
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