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C16. Questões de Género em CAD 

A questão de género, percebida como uma construção cultural e social a partir das diferenças entre homens e 
mulheres, tem sido ratificada e apreciada em todas as políticas e implementação de medidas públicas, implicadas 

em fomentar o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais do cidadão.  

A promoção da igualdade de género e a interdição da discriminação em razão do sexo, reconhecidas e 

consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais, baseiam-se na convicção de que todas as pessoas são livres de 
desenvolver as suas aptidões e competências individuais e de seguir as suas opções, independentemente dos 

papéis sociais atribuídos, numa sociedade tradicionalmente patriarcal, às mulheres e aos homens.  

A proximidade das questões para a igualdade de género em CAD está, naturalmente, assinalada e reconhecida 

pelas prioridades políticas refletidas na Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2013-2020,Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio, aprovou a Estratégia Nacional para Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030) assentes nos princípios “fundamentais do respeito pela dignidade da pessoa humana, 

pela liberdade, democracia, igualdade, solidariedade, Estado de direito e direitos humanos, com vista a preservar 

e melhorar o bem-estar social e individual e proteger a saúde pública”. (2018)  
O género como um determinante para a saúde é um elemento-chave à compreensão dos valores, crenças, 

atitudes e padrões de comportamento humano no campo dos CAD, com reflexos na vivência do individuo em 

sociedade.  
 

Objetivos: 

Proporcionar um campo de reflexão sobre a importância e a necessidade de incorporar a promoção da igualdade 

de género nas intervenções e investigações em comportamentos aditivos e dependências 

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

Dia: 15 abril de 2019 

Local: SICAD - Alameda das Linhas de Torres – Nº117, 1750 – 147 Lisboa  

Horário: 9.30h -17.30h 

Carga horária: 7 horas   

Formador: Isabel Ponte 

Programa: 

1. Género como determinante para a saúde  

2. Padrões de comportamento, atitudes e motivações face às dependências com e sem substância, no género 
feminino e masculino – problemas físicos, psicológicos e sociais  

3. Fatores de risco e fatores protetores em CAD, no género feminino e masculino;  

4. Intervenção em CAD, uma perspetiva de género. Protocolos Intervenção em CAD e violência do género 

Informações: formacao@sicad.pt  Tel:211119000 

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1_ix2egvA_56b8E-s30SirSSUJ-AZgkmMa-zwlIXexOA/edit 

O SICAD RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR O CURSO CASO NÃO HAJA FORMANDOS SUFICIENTES 

 

 


