
                                    
Formação  

COMPETÊNCIAS DOS INTERVENTORES EM 

RRMD EM CAD  

15, 16 e 17 de outubro de 2019 

 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 com comportamentos aditivos, de diferentes 

faixas etárias e em contextos múltiplos.    

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. 

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…); 

5. Intervenção em crise e referenciação a cuidados especializados; 

6. Formação e apoio aos interventores; 

7. Monitorização e avaliação das práticas em RRMD. 
 

Formador: Dr.ª Graça Vilar e Dr.ª Cristiana Pires 

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

Duração: 21 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.pt      Tel:211119000 

Inscrições:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZkGdo84_ziV90POIwfG-

zGI8bBi3XzV97mMOX2IpSB3bqZQ/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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