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Descriminalização 

Linhas de orientação para a Intervenção em Dissuasão 

SGIP 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Considerando a dissuasão como uma área de intervenção específica em dependências, com 

normas próprias e orientada para a promoção da saúde individual e comunitária, importa dotar 

os profissionais com responsabilidades na área de conhecimentos, que conduzam ao 

desenvolvimento das funções com segurança e intencionalidade, tendo em vista a redução do 

consumo de substâncias psicoativas.  

O potencial de intervenção das CDT no âmbito da prevenção das toxicodependências, 

nomeadamente na sinalização e intervenção precoce junto dos consumidores de substâncias 

psicoativas, que não sendo de dependência carecem de acompanhamento especializado, e na 

motivação e encaminhando para tratamento, constitui a mais-valia desta rede de serviços no 

conjunto das respostas ao nível da redução da procura.  

Considerando o investimento que o SICAD tem desenvolvido na harmonização de práticas e 

procedimentos das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, importa agora alargar 

esta opção estratégica às CDT das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

A substituição do Registo Central (Portaria n.º 604/2001) pelo Sistema de Gestão e Informação 

Processual e a consequente e natural ligação destas CDT a esta base de dados nacional, 

fundamental a uma justa e igual aplicação da Lei a todos os cidadãos com processo de 

contraordenação ao abrigo da Lei n.30/2000, configura uma dimensão que carece de formação 

adequada. 

OBJETIVO Pretende-se que cada formando, no final da formação, seja detentor de conhecimentos sobre a 

função e o papel que as CDT desempenham, enquanto entidades de referência na área da 

redução da procura do consumo de substâncias psicoativas e enquanto agentes na redução do 

consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

Aprofundar os conhecimentos em matéria de comportamentos aditivos e de operacionalização 

dos normativos legais inerentes à dissuasão do consumo de substâncias psicoativas ilícitas. 

Aperfeiçoar as competências operacionais para a aplicação de instrumentos de rastreio, avaliação 

e intervenção tendo em consideração as necessidades dos cidadãos com problemas ligados ao 

uso de substâncias, comportamentos aditivos e dependências. 

Conhecer o funcionamento do SGIP. 

DESTINATÁRIOS Profissionais das CDT das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
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CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

 

 

CALENDÁRIO 

 

 

 

Módulo I: Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Componente Técnica de 

intervenção das CDT. ASSIST e Intervenções Breves. Entrevista motivacional. Abordagem Jurídica 

na aplicação da Lei.  

Módulo II: Sistema de Gestão e Informação Processual (SGIP) 

 3ªfeira 

13.09.2016 

4º Feira  

14.09.2016 

5º Feira  

15.09.2016 

6º Feira  

16.09.2016 

9.30   

13.00 

Modulo I 

Sofia Albuquerque  

 

 

Modulo I 

Sofia Albuquerque  

Américo Gegaloto 

Modulo II 

Sofia Albuquerque  

Francisco Bolas 

Módulo II 

Sofia Albuquerque 

Francisco Bolas 

14.00 

17.30 

 

 

 

Idem 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

Método Expositivo, Interrogativo e Ativo, através da utilização de técnicas de exposição, de 

formulação de perguntas, de discussão, de debate de ideias, dinâmicas de grupo e simulações 

pedagógicas, apresentação de casos. 

FORMADORES 

 

Américo Gegaloto; Francisco Bolas; Sofia Albuquerque. 

DURAÇÃO HORÁRIO        CALENDÁRIO 

24 horas e 30 minutos 

 

Das 9.30h00 às 13h00 

Das 14h00 às 17h30 

 

13, 14, 15 e 16 de setembro de 2016  

 

 

LOCAL Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 87, 2.º 

1070-062 Lisboa 

 


