
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Na ótica dos CAD, entendemos crianças e jovens em risco como aqueles que, 

por força da sua circunstância, experienciaram precocemente 

comportamentos de risco aditivos, com maior ou menor severidade, ou estão 

em risco de o fazer, colocando em perigo a saúde e desenvolvimento 

biopsicossocial. As abordagens neste domínio operacionalizam-se na relação 

de apoio à criança/jovem e respetivas famílias, através de um trabalho 

articulado entre o contexto terapêutico, escolar e o familiar. Porém, nem 

sempre a estruturação familiar propicia um ambiente maturativo harmonioso, 

o que determina riscos acrescidos para o desenvolvimento integral destas 

crianças e jovens. A aliança entre vários fatores de risco pode despoletar 

situações de perigo para as crianças e jovens, havendo eventualmente 

necessidade de ser ativado um outro conjunto de respostas para fazer face a 

estes contextos. A intervenção com crianças e jovens com comportamentos 

aditivos e dependências traz aos técnicos que trabalham no terreno inúmeros 

desafios, na adoção da resposta mais ajustada às necessidades deste grupo, 

por forma a cumprir com o seu superior interesse. 

 

PROGRAMA 
 

1. Abordagem sistémica em CAD: princípios e conceitos;  

2. CAD em crianças e jovens. Conceitos, padrões de uso, 

dependência;  

3. Identificação de fatores de risco e de proteção. Definição de 

contextos de risco e de perigo;  

4. Modelo de Intervenção da saúde em CAD  

a. Dispositivos de respostas para crianças e jovens na área da 

prevenção, tratamentos e inserção;  

5. Intervenção em Processos de Promoção e de Proteção no 

âmbito dos CAD;  

6. Intervenção e acompanhamento das famílias com crianças e 

jovens com CAD;  

7. Exploração e discussão de casos. 

  

2, 4, 9, 11 E 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020 

 

– 15 Horas – 
 

DESTINATÁRIOS 
Preferencialmente 

profissionais das CPCJ e 

profissionais dos CAFAP. 
 

HORÁRIO 
2 de dezembro  
14h30 – 17h30 

 

4, 9, 11 e 16 de dezembro 
10h00 – 13h00 

 

FORMADORES 
Raúl Melo, Irene Reis e  

Rita Pereira 
 

 

OBJETIVOS 
 

Capacitar os profissionais no 

domínio do conhecimento das 

estratégias de intervenção 

com crianças e jovens com 

CAD e/ou inseridos em 

famílias com CAD. Aprofundar 

o modelo de intervenção em 

CAD e a sua adaptação a 

este grupo específico, desde 

a prevenção à inserção. 

Apresentação do dispositivo 

de respostas existentes por 

parte do sistema de 

promoção dos direitos e 

proteção à infância e 

juventude na área dos CAD. 

 

- INSCREVA-SE AQUI - 
 

 
INFORMAÇÕES 

formacao@sicad.min-saude.pt 

www.sicad.pt 

Tel. (+) 351 21 111 90 00 

LOCAL  

Parque de Saúde Pulido Valente. 

Alameda das Linhas de Torres, n.º 

117, Edifício SICAD 

1750 -147 Lisboa 

 

  

 

Ação de Formação 

INTERVENÇÃO EM CRIANÇAS E JOVENS 

EM RISCO COM COMPORTAMENTOS 

ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhPYBEccn5v3FE8esRPRhn6hl39113D3sIGnZwKFpLBLjlWA/viewform
mailto:formacao@sicad.min-saude.pt
http://www.sicad.pt/
http://www.sicad.pt

