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1. Enquadramento 

Entre as atribuições do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (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 conceptualização e disponibilização de um 
conjunto de recursos formativos, tendo em vista manter e melhorar a eficácia das 
intervenções e dos serviços prestados. 

Pretende-se: 

• melhorar níveis de informação e de conhecimento; 
• desenvolver competências técnicas  
• robustecer a capacidade de resposta instalada; 
• concorrer para a redução dos CAD.  

 
 

3. Oferta formativa e linhas de orientação do SICAD 

Conciliadas as orientações estratégicas, designadamente o Plano de Nacional para a 
Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 e o Plano de Ação 
2017-2020, o Plano Nacional de Saúde: revisão e extensão a 2020 e o Plano Estratégico 
do SICAD 2017-2019, 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, por via dos 
resultados das avaliações das formações realizadas no anterior Plano de Formação, os 
cursos abaixo identificados constituem a oferta formativa do SICAD, atualizável sempre 
que novas necessidades e realidades o justificarem.   

A avaliação de cada ação, e do Plano no seu todo, poderá indicar a necessidade de 
introduzir ajustamentos nos conteúdos e na forma. 
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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.  

 

4. Áreas Temáticas - Cursos/Módulos 

1 – Abordagens clínicas e psicossociais no domínio dos problemas de jogo  

As classificações internacionais têm vindo a promover mudanças de relevo na 
conceptualização dos problemas de jogo. Exemplos disso são a inclusão da 
perturbação de jogo a dinheiro no capítulo das perturbações aditivas não relacionadas 
com substâncias na mais recente versão do Manual de Diagnóstico das Perturbações 
Mentais, DSM 5 (APA, 2013); a potencial integração da perturbação de jogo na internet 
na próxima revisão do DSM 5; e a recente integração da perturbação de jogo não a 
dinheiro pela Organização Mundial de Saúde na próxima versão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-11).  

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 multidimensional (2013). 

A capacitação dos profissionais dos serviços especializados de apoio (CRI, Centros de 
Saúde, outros serviços públicos e privados), para responder adequadamente e com 

                                                                 

1 http://gambling.dronet.org. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1. Abordagens clínicas e psicossociais no domínio dos problemas de jogo 

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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2 – 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, importa 
atualizar o conhecimento e dominar as estratégias de intervenção, a nível preventivo e 
reparador. Tal conduzirá a uma maior eficácia e eficiência das políticas e intervenções 
em matéria de PLA. Todos os setores da administração pública e da sociedade civil 
podem beneficiar com a formação em PLA, o que se refletirá na resposta ao cidadão 
com necessidades de apoio.  

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. 

C2. 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 outras substâncias psicoativas; (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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3 – Comunicação Social e as questões dos CAD 

A comunicação social ocupa um lugar primordial nas sociedades contemporâneas 
constituindo-se como um campo científico e profissional em expansão ao qual se exige 
respostas rigorosas e imediatas à grande complexidade dos fenómenos sociais 
modernos. 

 Por se tratar de uma área do conhecimento diretamente relacionada às interações 
que ocorrem entre os seres humanos em sociedade, a Comunicação Social, é uma 
área de forte responsabilidade e criatividade. 

É fundamental que a informação relativa aos CAD seja veiculada de uma forma 
rigorosa, analítica e crítica. O jornalismo na área da saúde é um parceiro estratégico e 
por isso importa criar pontes e canais privilegiados para veicular conteúdos que 
provoquem mudanças positivas nos comportamentos e a literacia dos cidadãos nestas 
matérias.  

 

 

 

 

 

 

 

C3. Comunicação social e os CAD 

Objetivos: 

Pretende-se potenciar o papel dos Media e jornalistas na área da saúde e dos CAD. 
Aprofundar conhecimentos sobre CAD e identificar modos comunicacionais de passagem de 
mensagens e notícias em CAD. 

Destinatários: Profissionais de Comunicação e jornalistas. 

Carga horária: 7 horas   

Programa: 
 

1. Enquadramento do SICAD na contemporaneidade da Saúde em Portugal 
2. Descriminalização. Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência; 
3. Coordenação Nacional, estratégias e metas, legislação; 
4. Novas dependências e especificidades nos diferentes ciclos de vida;   
5. Abordagens farmacológicas e não farmacológicas. Redes de Referenciação; 
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4 – 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). 

 

 

 

 

 

C4. 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 educacional, 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”. 



 PLANO DE FORMAÇÃO EM COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS (CAD) | 2018-2019 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 13 

 

5 – Contexto familiar e CAD 

À semelhança de outros sistemas sociais, a família 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

C5. 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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6 – Intervenções Preventivas em CAD 

A intervenção preventiva tem como objetivo fornecer aos indivíduos e/ou a grupos 
específicos conhecimentos e competências necessárias para lidarem com o risco 
associado ao consumo de substância psicoativas e comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). Age igualmente sobre os contextos, reduzindo a presença de 
fatores facilitadores da instalação de comportamentos de risco 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)2. 

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 outros 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.3 

                                                                 

2 PNRCAD 2020 

3 idem 

 C6. 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. 

Duração: 14h.  

Programa:  

1. Enquadramento teórico – modelos compreensivos e de influência social; 
2. Substâncias, conceitos, efeitos e características, padrões de consumo;  
3. Fatores de risco e de fatores de proteção; 
4. Contextos de intervenção; 
5. Níveis de intervenção preventiva; 
6. Critérios de qualidade; 
7. Avaliação das intervenções preventivas. 
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7 – Interventores na área de redução de riscos e minimização de danos em CAD 

As abordagens no domínio da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) em 
CAD têm sofrido uma diferenciação progressiva, assumindo-se hoje como área 
multidisciplinar dotada de conhecimento próprio, empírica e cientificamente validada 
e que suporta uma amplitude vasta de intervenções. A expansão desta dinâmica, bem 
como da própria diversidade de substâncias disponíveis, com uma população em 
muitos aspetos distinta da que classicamente havia sido alvo de intervenções em RRMD 
(embora igualmente de difícil acesso) fomentou a necessidade de definir e diversificar 
estratégias, em contextos e para grupos específicos.  A extensão dos designados 
consumos em contextos recreativos/festivos, caracterizados por uma representação 
social relativamente inócua e positiva deste tipo de comportamento, aliada a uma 
baixa perceção do risco dos mesmos e uma grande diversidade e oferta de 
substâncias, traduz-se na pertinência de atuação nesta realidade segundo os 
referenciais de RRMD. 

As abordagens de proximidade, com recurso a profissionais diferenciados neste tipo de 
intervenção, requer conhecimento e competências particulares, propiciando decisões 
mais informadas e consistentes junto de utilizadores de substâncias psicoativas ou 
condutas potencialmente aditivas, de diferentes faixas etárias e em contextos múltiplos. 

 

 

 

 

 

C7. Interventores na área de redução de riscos e minimização de danos em CAD 

Objetivos: Capacitar os profissionais no domínio das competências e conhecimento requeridos 
para a intervenção em RRMD, tendo em consideração a multiplicidade de metodologias e 
contextos envolvidos. 

Carga horária: 21 horas.  

Programa:  

1. Referenciais técnico-científicos em RRMD; 
2. Padrões de consumo e comportamentos aditivos com e sem substância; 
3. Contextos de intervenção em RRMD (ex: contextos festivos); 
4. Metodologias e instrumentos de RRMD (ex: dispositivos de drug-checking; promoção do jogo 
responsável); 
5. Intervenção em crise e referenciação a cuidados especializados; 
6. Formação e apoio aos interventores; 
7. Monitorização e avaliação das práticas em RRMD. 
 



 PLANO DE FORMAÇÃO EM COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS (CAD) | 2018-2019 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 16 

 

8  – 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. 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 e pluriprofissionais, 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. 

A expressão em diferentes fases do ciclo de vida e em contextos diversificados 
determina que os cuidados aos cidadãos mobilizem todo o espectro de respostas em 
saúde. Nessa linha o objetivo primordial das intervenções é disponibilizar aos cidadãos 
as melhores práticas. Para esse efeito as guidelines são instrumentos facilitadores para a 
disseminação e implementação das intervenções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8. Modelos de Tratamento  

Objetivos: Adquirir conhecimentos e competências sobre os processos e modelos de 
tratamento em CAD, condições e formas de aplicação dos conhecimentos baseados na 
evidência, nos diferentes contextos em que decorre o tratamento.  

Duração: 14h.  

Programa:  

1. Modelos de tratamento. 
2. Intervenção integrada.  
3. Comorbilidades 
4. Adaptação das guidelines à prática clínica 
5. Instrumentos de Qualidade e Boas práticas  
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9 – 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.  

“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). 

 

 

 

 

 

C9. 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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10 – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C10. 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. 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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11 – Envelhecimento na problemática dos CAD 

Portugal, assim como toda a Europa, enfrenta um dos seus maiores desafios, o 
envelhecimento da população. O Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde 
(2015) aponta para a necessidade de se efetuarem mudanças profundas na definição 
de políticas em saúde e na prestação dos serviços de saúde às populações 
envelhecidas.  

O aumento da população idosa no nosso país com problemas de dependências, com 
ou sem substâncias, torna urgente adquirirmos 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.  

É fundamental a sensibilização e capacitação de profissionais e de outros interventores 
e a criação de condições para o desenvolvimento de uma ação articulada e 
intersectorial que providencie um acompanhamento adequado.  

 

 

 

 

 

 

C11. Envelhecimento na problemática dos CAD 

Objetivos: Conhecer as especificidades do envelhecimento em CAD. Como atuar e ajustar as 
respostas e intervenções às necessidades e características dos cidadãos neste ciclo de vida, 
com consumos e dependência. Como perspetivar a inserção social. 

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, multidisciplinares e continuidade de 

cuidados; 
6. Prevenção da exclusão – estratégias de ressocialização.  
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12 – 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 do 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. 

 

 

 

C12. 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.  

Duração: 14 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; 
7. Casos práticos. 
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13 – Instrumentos de Rastreio 

Para uma intervenção eficaz no âmbito dos CAD a fase de diagnóstico, de deteção 
precoce e avaliação do risco dos consumos e dos comportamentos aditivos é 
fundamental. Para intervir e/ou referenciar adequadamente é necessário identificar a 
gravidade das situações e outros problemas relacionados. 

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.  

 

 

 

 

 

 C13. Instrumentos de Rastreio 

Objetivos: Dotar os profissionais de competências operacionais para a aplicação de 
instrumentos de rastreio e avaliação. 

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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14. 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. Reguladora 
das relações de complementaridade e de apoio técnico entre as entidades 
intervenientes na abordagem aos comportamentos aditivos e das dependências, visa 
promover o acesso aos cuidados e serviços de que efetivamente necessitam, numa 
arquitetura dinâmica de respostas diferenciadas, especializadas e adequadas ao nível 
de gravidade dos 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 assenta na capacitação dos profissionais para a aplicação de 
instrumentos de rastreio e no desenvolvimento das intervenções mais adequadas, desde 
as Intervenções breves  até à referenciação para abordagens mais especializadas. 

 

 

 

 

 

C14. 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 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. 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 Substâncias importância das intervenções breves, contextos de 

aplicação;  
5. Procedimentos de aplicação, avaliação de resultados e intervenção breve;  
6. Mobilização da Rede de Referenciação. 
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15. Uso Recreativo da Cannabis 

A questão da Cannabis afigura-se atualmente como um desafio político multidisciplinar, 
a nível mundial, conduzindo à imprescindibilidade de convocar a priorização de 
políticas de drogas que privilegiem a saúde pública, a segurança da sociedade, os 
direitos humanos e liberdades do cidadão.  

Alguns países têm tentado uma nova abordagem para as políticas de drogas, 
especialmente, para a questão da cannabis, experimentando novos caminhos que vão 
desde a descriminalização de drogas (ex: Portugal), passando pela tolerância às Drogas 
“Leves”, onde se inclui a cannabis (ex: Países Baixos), pela legalização da cannabis para 
fins medicinais (ex: Polónia), à total legalização e regulamentação da cannabis para 
uso recreativo (ex: Uruguai e Colorado). 

Reconhecendo-se os esforços que têm vindo a ser realizados, ao longo dos últimos anos, 
face ao problema mundial das drogas, com destaque para as questões de 
regulamentação da cannabis e admitindo a necessidade de se fortalecer e melhorar 
as estratégias relacionadas com esta matéria, considerou-se, assim premente 
contemplar este tema no âmbito do plano formativo do SICAD. 

 

 

 

 

 

C15. Uso Recreativo da Cannabis 

Objetivos: Proporcionar um campo de reflexão aprofundado sobre definição de cannabis 
na sua dimensão político-legal e sociocultural e identificar padrões de consumo, uso e 
efeitos, com especial incidência para o consumo e uso recreativo da cannabis. 

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

Carga horária: 14 horas   

Programa: 

1. Definição de conceitos associados à cannabis; 
2. Dimensão político-legal e sociocultural da cannabis;  
3. Sustentação do uso terapêutico versus uso recreativo; 
4. Consumo de cannabis: consequências e risco do uso recreativo; 
5. Intervenção precoce. Diagnóstico; 
6. Estratégias de intervenção; 
7. Casos clínicos. 
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16. Questões de Género em CAD 

A questão de género, entendida como uma construção cultural e social a partir das 
diferenças entre homens e mulheres, tem sido reconhecida e considerada em todas as 
políticas e implementação de medidas públicas, comprometidas em fomentar o 
respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais do cidadão.  

A promoção da igualdade de género e a proibição da discriminação em razão do 
sexo, consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais, edificam-se na convicção de 
que todas as pessoas são livres de desenvolver as suas aptidões e competências 
individuais e de seguir as suas opções, independentemente dos papéis sociais 
atribuídos, numa sociedade tradicionalmente patriarcal, às mulheres e aos homens. 
(2011) 

A familiaridade das questões para a igualdade de género em CAD está, naturalmente, 
marcada e reconhecida pelas prioridades políticas espelhadas na Estratégia da UE de 
Luta contra a Droga (2013-2020) assentes nos princípios “fundamentais do respeito pela 
dignidade da pessoa humana, pela liberdade, democracia, igualdade, solidariedade, 
Estado de direito e direitos humanos, com vista a preservar e melhorar o bem-estar social 
e individual e proteger a saúde pública”. (2010) 

O género como um determinante para a saúde constitui um elemento-chave à 
compreensão dos valores, crenças, atitudes e padrões de comportamento humano no 
campo dos CAD, com reflexos na vivência do individuo em sociedade. 

 

 

 

C16. Questões de Género em CAD 

Objetivos: Proporcionar um campo de reflexão sobre a importância e a necessidade de 
incorporar a promoção da igualdade de género nas intervenções e investigações em 
comportamentos aditivos e dependências. 

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

Carga horária: 7 horas   

Programa: 
1. Género como determinante para a saúde  
2. Padrões de comportamento, atitudes e motivações face às dependências com e sem 
substância, no género feminino e masculino; 
3. Fatores de risco e fatores protetores em CAD, no género feminino e masculino; 
4. Intervenção em CAD, uma perspetiva de género. 
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17. Inovação e pragmatismo na RRMD 

Da aprovação da Estratégia Nacional de luta contra a droga, em 1999, resultou uma 
gradual aproximação e crescente interesse por programas e medidas de redução de 
riscos e minimização de danos, “destinadas à sensibilização e ao encaminhamento 
para tratamento de toxicodependentes bem como à prevenção e redução de atitudes 
ou comportamentos de risco acrescido e minimização de danos individuais e sociais 
provados pela toxicodependência” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de 
junho).  

Com vista à proteção da saúde pública e da saúde individual, assistiu-se, desde então, 
a um crescimento de programas e estruturas sócio sanitárias, que asseguram condições 
efetivas de acolhimento e cuidados de saúde, aos consumidores de drogas com 
comportamentos de risco acrescido. 

Atualmente vê-se encorajada a decisão de implementação de “salas de consumo 
assistido” em Portugal, experiência já acolhida por outros países europeus, tais como 
Alemanha, Países Baixos, Espanha, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca e Grécia. 
(Emcdda, 2016a), bem como outras respostas de inserção destinadas a esta população 
em situação de grande vulnerabilidade e desfavorecimento. 

 

 

 

 

 

C17. Inovação e pragmatismo na RRMD 

Objetivos: Proporcionar um campo de reflexão sobre a importância e a necessidade de novas 
respostas na área da redução de riscos e minimização de danos. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde.  

Carga horária: 7 horas   

Programa: 

1. Redução de riscos e minimização de danos, enquadramento; 
2. Programas para Consumo Vigiado; 
3. Experiencias inovadoras na europa, com avaliação;  
4. Educação de pares, práticas a replicar. 
5. Envelhecimento e integração social; 
6. Intervenção com pessoas sem-abrigo. 
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18. Questões do consumo de álcool em contexto noturno 

A noite e diversão são dimensões que por vezes surgem indissociavelmente ligadas a 
uma cultura de consumo de álcool e a comportamentos de risco para o próprio e para 
os outros. 

“A facilidade de acesso, a maior diversidade desta substância e o marketing associado, 
saliente no surgimento de novas bebidas, nas happy hours, em novas modalidades de 
consumo, como shots a metro ou os baldes, acarretam novos padrões de consumo e 
novos riscos para quem arrisca o consumo”. (2016)  

O álcool pode, sem dúvida, levar à dependência, com consequências individuais, ao 
nível do sistema nervoso central, com défices cognitivos de memória, limitações ao nível 
da aprendizagem, enfermidades como gastrites, cirrose hepática, problemas 
metabólicos; ao nível familiar provocando perturbações relacionais e desagregação 
familiar e ao nível social podendo conduzir o individuo ao isolamento e à perda de laços 
sociais (2013). 

A reflexão sobre o consumo de álcool em contextos e a definição de estratégias de 
intervenção em prevenção e redução de riscos em situações de consumo excessivo de 
álcool, afigura-se por demais pertinente. 

 

 

 

 

 

C18. Questões do consumo de álcool em contexto noturno 

Objetivos: Dotar os profissionais de estabelecimentos e espaços noturnos de conhecimentos 
teórico-práticos em matéria do consumo de álcool, que lhes permitam desenvolver 
competências e habilidades pessoais e sociais necessárias ao nível da prevenção e na 
atuação rápida em situações de risco de consumo excessivo de álcool, em contexto noturno. 

Destinatários: Profissionais de bares e discotecas e técnicos da área da saúde e/ou social. 

Carga horária: 7 horas   

Programa: 

1. Acolhimento e apresentação 
2. Impactos do álcool no organismo;  
3. Regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas; 
4. Estratégias de intervenção em redução de riscos associadas ao consumo excessivo de 
álcool em contextos noturnos; 
5. Avaliação e Encerramento. 
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19. Comunicar para a Promoção da Saúde 

A Promoção da Saúde, inaugurada pela Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde 
(1986), é originalmente entendida como um “processo que visa aumentar a 
capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no 
sentido de a melhorar. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e realizar as suas 
aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio.” A 
promoção da saúde é, assim, considerada como a essência e a razão de ações que 
combinam diferentes enfoques e cujos objetivos variados contemplam o incentivo à 
mudança de atitudes e comportamentos numa ótica de desenvolver e adquirir estilos 
de vida mais saudáveis. 

Com particular enfoque na promoção da saúde em CAD e na promoção de condutas 
saudáveis, importa ao SICAD proporcionar formação sobre a importância da utilização 
de meios informativos, multimédia e outros meios tecnológicos de modo a promover 
ações de sensibilização na comunidade, orientadas para uma comunicação 
educativa em promoção da saúde, sobre as novas formas de expressão dos 
comportamentos aditivos e dependências, com vista ao desenvolvimento sustentável 
da sociedade e do seu bem-estar em saúde. 

A designada Prevenção Ambiental, cujas estratégias visam as normas sociais com 
impacto nos sistemas sociais, preconiza a alteração dos ambientes culturais, sociais, 
físicos e económicos, que interferem com as escolhas individuais do uso de substâncias 
psicoativas.  

 

 

C19 Comunicar para a Promoção da Saúde 

Objetivos: Sensibilizar os profissionais para a importância do desenvolvimento de 
Programas/Projetos e ações de sensibilização para a promoção da saúde em CAD, com vista 
ao desenvolvimento sustentável da sociedade e do seu bem-estar em saúde. 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde.  

Carga horária: 7 horas   

Programa: 

1. Saúde e Promoção da Saúde; 
2. Teorias da Mudança em Comportamentos da Saúde; 
3. Comunicação para a promoção da Saúde;  
4. Estratégia (s) /Programas de Comunicação para a Promoção da Saúde em CAD; 
5. Avaliação e Encerramento. 
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5. Planificação (Calendarização) das intervenções formativas 
 
 

 
 

Legenda: C - Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

C1
Abordagens clínicas e psicossociais no 
dominio dos problemas de jogo 13,20,27 14,21,28

C2
Abordagem aos Problemas Ligados ao 
Álcool 24-26 7-9

C3 Comunicação Social e as questões dos CAD 8

C4 Contexto escolar - Programa Eu e os Outros 18-21

C5 Contexto familiar e CAD 10-11 16-17

C6 Intervenções perventivas em CAD 1-2 1-2

C7 Competências dos interventores RRMD 26-28 8-10

C8 Modelos de Tratamento 11-12

C9 Intervenção em Reinserção Social 26

C10
Abordagem a crianças e jovens em risco 
inseridos em famílias com CAD 3-4

C11 Envelhecimento na problemática dos CAD 7 18

C12
Intervenções Breves e Entrevista 
Motivacional 24-25 18-19

C13 Instrumentos de Rastreio 17 4

C14
Rede de Referenciação / Articulação no 
âmbito dos CAD 22-24

C15 Uso Recreativo da Cannabis 23-24

C16 Questões de Género em CAD 15 5

C17 RRMD - Inovação 5 7

C18
Questões do Consumo de Álcool em 
Contexto Noturno 30

C19
Comunicação para a Promoção da Saúde 
em CAD 21

2018 2019
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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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