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“ O que determina o futuro 

é a qualidade da consciência no presente”

Eckhart Tolle
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“ O que determina o futuro é a qualidade da consciência no presente”

Eckhart Tolle

Perspetivar o futuro, compreendendo o passado e avaliando o presente;

Uso de SPA ao longo da humanidade com diversas representações sociais;

Intensidade variada convertendo-se muitas vezes em dependências;

Implementação da ENLCD e operacionalização da descriminalização;

Evolução no perfil dos consumidores e dos padrões de consumo;

Adaptabilidade das Intervenções em dissuasão;
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Descriminalização = Salto civilizacional
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Descriminalização = Salto civilizacional

Evolução na abordagem ao combate às drogas e toxicodependências;

Promoção de um movimento global de reflexão, debate e partilha de uma nova 

abordagem integrada nos CAD;

Descriminalização apontada como modelo de boas práticas colocando a 

toxicodependência como um problema de saúde pública;
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Evidências científicas = Transparência nos resultados
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Evidências científicas = Transparência nos resultados

Avaliação sistemática dos resultados obtidos na dissuasão;

indicadores positivos ao longo dos 15 anos de descriminalização;

Reconhecimento do valor social acrescentado através da transparência 

dos resultados;
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CDT - modelos de saúde pública
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CDT - modelos de saúde pública

Centralidade no indivíduo;

Intervenções empáticas, ressonantes e adaptativas;

Escutas ativas e informação especializada;

Oportunidade de reflexão para tomadas de decisão mais conscientes;

Descriminalização como experiência evolutiva e adaptativa;

Sentido de missão por profissionais especializados e motivados;

Promoção de ações inovadoras e disseminadas como boas práticas;
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Perspetivas Futuras = Perspetivas Integradas
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Perspetivas Futuras = Perspetivas Integradas

Globalização e internet;

Proliferação de novas SPA;

Centralidade das novas tecnologias no seio familiar;

Crescente protagonismo dos jovens na indústria do lazer;

Maior aceitação e permissividade no consumo de SPA;

Intervenções na dissuasão mais adaptativas;

Reconhecimento de uma intervenção inovadora, eficaz e adequada que importa 

dar continuidade e aperfeiçoar;
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Contactos
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Rua de Espinho, 29 Bairro de Santiago,
CDT de Aveiro
234 004 400
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