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QUESTÕES DO CONSUMO DE ÁLCOOL 

EM CONTEXTO NOTURNO  

2 de outubro de 2019 

 

 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.  

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. 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. 

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. 

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. 
 

Formador: Dr.ª Cristiana Pires 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde.  

Duração: 7 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.pt      Tel:211119000 

Inscrições:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_waVVx19-

PqQHP4wHTxxLuZhrPv5K2fa0eGqFRN7ORu8sFA/viewform 

Local: Parque de Saúde Pulido Valente - Alameda das Linhas de Torres, n.º 117 - Edifício SICAD - 

1750 -147 Lisboa 

O SICAD RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR O CURSO CASO NÃO HAJA FORMANDOS SUFICIENTES 
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