
                                    
Formação  

INOVAÇÃO E PRAGMATISMO 

EM RRMD 

8 DE OUTUBRO de 2019 

 

 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. 

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. 

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; 

7. RRMD com populações específicas, nomeadamente comunidades LGBTI e homens que têm 

sexo com homens. 

 

Formador: Ricardo Fuertes 

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

Duração: 7 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.pt      Tel:211119000 

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

1750 -147 Lisboa 

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikazY3MNP_zTJlVUi1gIOzKBfu4h8kTthEg88LwHoC7-

0NQ/viewform 

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

SUFICIENTES 
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