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SICAD construímos caminhos
SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

Notícias
III Congresso SICAD + 10 anos de FNAS
O Centro Cultural de Belém acolheu, nos dias 25, 26 e 27 de
junho, o III Congresso SICAD. Este ano comemorámos,
também, o décimo aniversário do FNAS ao qual dedicámos
todo o terceiro dia de encontro.
Veja o resumo em: https://www.youtube.com

Relatório de Avaliação Intermédia do PNRCAD 2013-2020 publicado
Está finalizado e disponível para consulta no site SICAD o relatório de Avaliação
Intermédia do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências.
Este documento sistematiza e partilha informação contida em diversos relatórios,
integrando produtos desenvolvidos pelo SICAD e por outras entidades competentes
e centros de investigação, relatórios, estudos e inquéritos relevantes para a análise
da situação em matéria de comportamentos aditivos e dependências.
Consulte em www.sicad.pt
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NOTÍCIAS
Plano de Formação para 2018/2019 já disponível
Contribuir para a diminuição dos comportamentos aditivos e dependências também
passa por melhorar os conhecimentos técnicos de todos os intervenientes, parceiros
internos e externos, capacitando-os para uma melhor e mais eficaz abordagem aos
desafios em CAD.
Convidamo-lo a consultar o nosso Plano de Formação para 2018/2019 e a manifestar o
seu interesse nas nossas ações.
Saber mais

Delegação Luxemburguesa visita SICAD
No âmbito do Modelo Português de Descriminalização de
Drogas muitas são as delegações internacionais que nos
visitam procurando informação e, também, inspiração para a
gestão das matérias de toxicodependência nos seus países.
Desta vez, recebemos uma delegação de dirigentes e peritos
dos Ministérios da Saúde e da Justiça do Luxemburgo,
chefiada pela Ministra da Saúde daquele país.
Saber mais

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
O SICAD possui um vasto e valioso espólio documental
dedicado à área dos comportamentos aditivos e
dependências. Nesta edição propomos que conheça
uma publicação dedicada aos jogos online: Synthetic
Worlds: The Business and Culture of Online Games.

CONHECER O SICAD
Neste espaço vamos mostrar-lhe um pouco da nossa
instituição, quais as suas valências e competências.
Nesta primeira edição fique a conhecer a Missão,
Visão e Valores do SICAD.

"From EverQuest to World of Warcraft, online
games have evolved from the exclusive domain of
computer geeks into an extraordinarily lucrative
staple of the entertainment industry...” [Ver mais]
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