
  



Mensagem de boas-vindas 

 

Caros amigos,  

 

Estamos convictos de que estas jornadas vão mostrar que as unidades 

de saúde para as adições constituem um saber fazer de enorme 

competência e que, apesar da erosão a que foram sujeitas durante os 

últimos anos, podem continuar a ser a grande referencia para as 

intervenções numa área de forte complexidade e de impacto na saúde 

dos cidadãos e na saúde pública como são os comportamentos aditivos. 

Momento de reflexão e debate sobre temas que julgamos importantes, 

num tempo de transformações económico/sociais, ambientais e culturais 

e por isso mesmo geradores de outros relacionamentos mediados 

muitas vezes por uma tecnologia assediadora. Somos favoráveis à 

integração dos vários saberes como forma de construção de novas 

ideias e modelos de intervenção o que obriga a uma procura de 

abordagens actualizadas e congruentes com o conhecimento científico 

do momento. 

Sentimos um privilégio em contar com os prestigiados amigos e 

participantes que se disponibilizaram a estarem presentes neste nosso 

encontro com o seu saber apenas pela sua amizade e generosidade e 

por isso lhes estamos muito gratos.  

Não podemos esquecer que também estas jornadas constituem um 

lugar de encontro e partilha de palavras e afectos, que fazem com que 

nos sintamos mais próximos e fortalecidos na nossa missão de cuidar 

das pessoas que padecem de problemas ligadas aos comportamentos 

aditivos. 

Bem hajam 

A Comissão Organizadora 

 

 

 



Organização  

 

 

 

 

Uma parceria entre: 

Unidade de Desabituação de Coimbra (UDC) – ARS Centro, I.P. / 

DICAD 

Associação Portuguesa de Adictologia – Associação para o Estudo das 

Drogas e das Dependências  

 

Comissão Organizadora 

Cátia Gonçalves   

Davide Cruz   

Elisabete Albuquerque  

Joana Ramos   

João Curto  

Pedro Sales 

 

 

 

Comissão Científica 

Carlos Ramalheira  

Catarina Oliveira  

Cristina Valente 

Emídio Abrantes 

Graça Vilar 

João Curto  

Miguel Castelo Branco 

Rocha Almeida 

 

 



Informações 

 

Inscrição 

Para realizar a inscrição nas jornadas deve preencher o formulário que 

se encontra disponível online e efetuar o pagamento do valor 

correspondente.  

Para aceder ao formulário de inscrição clique aqui. 

O prazo limite para efetuar a inscrição é até ao dia 30 de março de 2023. 

Custo da inscrição:  

Inscrições Gerais 35€ 

Estudantes / Profissionais da DICAD  25€ 

Workshop 10€ (cada) 

 

Deverá efetuar o pagamento por transferência bancária para o IBAN - 

PT50 0035 0239 00019311830 24 e enviar comprovativo por email para 

congressoadicoes@gmail.com. A inscrição só será validada e 

confirmada após receção do comprovativo. 

 

Jantar convívio dia 4 – 25€   

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3vxApms5neFh-EasynEZSkJKddqJyqp0RbNVzBijp-Fzn-Q/viewform
mailto:congressoadicoes@gmail.com


Horário de funcionamento do secretariado 

4 de maio: 8h30 – 18h00 

5 de maio: 8h30 – 18h00 

 

Contacto do secretariado 

João Lourenço 

Telefone: 239008880 

Email: congressoadicoes@gmail.com 

 

A documentação das jornadas deverá ser levantada pelos próprios junto 

do secretariado. 

 

Diplomas  

Os diplomas de participação serão enviados por email até 60 dias após 

encerramento das jornadas.  

Deve validar o seu email junto do secretariado. 

Para qualquer esclarecimento adicional contacte o secretariado ou a 

comissão organizadora.  
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QUINTA-FEIRA 4 DE MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALA ALMEDINA SALA SOFIA 

09h00 –13h00 W1. Treino de Aptidões Socias  W2. Entrevista Motivacional  

13h00 –14h30 PAUSA ALMOÇO 

14h30 – 18h30 
W3.  Redução de riscos nas perturbações 

por abuso de álcool 

W4. Terapêuticas de substituição com 

agonistas opióides 

W: Workshop  |  Co: Conferência  |  CL: Comunicação Livre  |  S: Sessão    

Programa das Jornadas 



SEXTA-FEIRA 5 DE MAIO 

 

 

 SALA MONDEGO SALA ALMEDINA 

09h00 –10h15 

S1. Desenvolvimentos na medicina da 

adição: a investigação e as intervenções 

terapêuticas 

 

CL1. Comunicação livre 

CL2. Comunicação livre 

CL3. Comunicação livre 

CL4. Comunicação livre 

10h15 – 10h45  Sessão abertura   

10h45 – 11h00 PAUSA CAFÉ 

11h00 – 12h15 
S2.  O poder das tecnologias e a  

influência na infância e na adolescência  

 

S3. Abordagem interdisciplinar nas 

adições 

 

12h15 –13h00 Co. Epigenética nas adições  

13h00 –14h30 PAUSA ALMOÇO 

14h30 –16h00 
S4. Estratégias terapêuticas com 

agonistas opióides 

S5. Hepatites víricas em populações de 

risco 

16h00 – 16h30 PAUSA CAFÉ 

16h30 – 18h00 
S6. Utilização da Cannabis: o que se 

devia regular? 

S7. A prevenção e a importância das 

redes comunitárias  

18h00 –18h30 

Sessão de encerramento 

Entrega de prémio melhor poster 

Entrega de prémio melhor comunicação 

livre 

 



Palestrantes Confirmados 

 

Workshop 1 | Treino de Aptidões Socias | Luiz Gamito – Psiquiatra, 

Lisboa 

Workshop 2 | Entrevista Motivacional | Marta Pratas – Psicóloga, UA 

Lisboa 

Workshop 3 | Redução de riscos nas perturbações por abuso de álcool 

| Ana Neto –  Psiquiatra, UA Lisboa 

Workshop 4 | Terapêuticas de substituição com agonistas opióides | 

Carlos Vasconcelos – Psiquiatra, Porto 

Sessão 1 | Desenvolvimentos na medicina da adição: a investigação e 

as intervenções terapêuticas | Moderador: João Curto – Psiquiatra, 

DICAD Centro | João Relvas – Psiquiatra, Coimbra | Félix Carvalho – 

Investigador, FFUP, Porto 

Comunicações Livres | Moderadora: Cátia Gonçalves – Enfermeira, 

UDC 

Sessão 2 | O poder das tecnologias e a influência na infância e na 

adolescência | Moderadora: Natália Cardoso – Psicóloga, ET Aveiro | 

Carla Marques – Psicóloga, Hospital Pediátrico Coimbra | Maria 

Laureano – Pedopsiquiatra, Hospital Pediátrico Coimbra | Cristina Ponte 

– Professora Catedrática, FCSH Nova, Lisboa 

 

 



Sessão 3 | Abordagem interdisciplinar nas adições | Moderador: Pedro 

Sales – Psiquiatra, DICAD Centro | Davide Cruz –  Enfermeiro, UDC | 

Pedro Oliveira – Assistente Social, UDC | Raquel Rodrigues - Psicóloga, 

ET de Viseu 

Conferência | Os efeitos epigenéticos do uso de substâncias 

psicoactivas | Moderadora: Catarina Oliveira – Neurocientista, Coimbra 

| Teresa Summavielle – Investigadora, IBMC Porto 

Sessão 4 | Estratégias terapêuticas com agonistas opióides | 

Moderadora: Paula Carriço – Psiquiatra, Coordenadora CRI Coimbra | 

Adriana Santos – Psiquiatra, IPO Coimbra | José Godinho – Psiquiatra, 

Lisboa | Beatriz Craveiro Lopes – Anestesiologista, Centro 

Multidisciplinar de Dor Hospital Garcia de Orta | Margarida Gaudêncio – 

Internista, Unidade Cuidados Paliativos IPO Coimbra 

Sessão 5 | Hepatites víricas em populações de risco | Moderador: Rocha 

Almeida – Psiquiatra, Coimbra | Elisabete Albuquerque – Psiquiatra, 

Coordenadora UDC | Joana Ramos – Enfermeira, UDC | José Vera – 

Internista, CH Barreiro/Montijo 

Sessão 6 | Utilização da Cannabis: o que se devia regular? | Moderador: 

Nuno Miguel – Psiquiatra, Lisboa | Cláudia Cruz Santos – Professora, 

FDUC, Coimbra | Filomena Craveiro – Advogada, Coimbra | Graça Vilar 

– Psiquiatra, SICAD, Lisboa 

Sessão 7 | A prevenção e a importância das redes comunitárias | 

Moderador: Emídio Abrantes – Assistente Social, Coordenador DICAD 

Centro | Carlo Melo – Assistente Social da Associação Novo Olhar II, 



Marinha Grande | Fábio Gomes – Médico Saúde Pública, ARS Centro | 

Patrícia Monteiro – Psicóloga, Coordenadora CRI Viseu 

 Regulamento para submissão de abstracts 

 

1. Área temática  

- Os abstract submetidos, devem ser da área temática dos 

comportamentos aditivos e dependências e corresponder a trabalhos de 

investigação primária ou secundária; 

 

2. Os autores  

- O apresentador do trabalho deve estar inscrito no evento, devendo ser 

o 1º autor; 

 

3. Estrutura do abstract  

- Título: poderá conter no máximo até 20 palavras; 

- Título para o trabalho que identifique com clareza o seu conteúdo. Evite 

abreviaturas no título (as abreviaturas apenas poderão ser utilizadas no 

texto, após uma utilização da palavra por extenso);  

- Nome completo e afiliação de todos os autores;  

- Email e contato telefónico do 1º autor (apresentador do trabalho); 

- Habilitações literárias, títulos académicos, morada e formas de 

reconhecimento adicionais deverão ser omitidos;  

- Resumo: limitado a um máximo de 300 palavras. Deve incluir a divisão 

pelas seguintes secções: enquadramento, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusão; 

 



 

 

4. Datas 

- Prazo para submissão de trabalhos: 02 de abril de 2023; 

- A decisão da Comissão Científica será divulgada por email ao 1º autor 

até ao dia 15 de abril de 2023; 

- Por favor assegure-se de que no seu abstract não existem erros 

científicos, de escrita ou gramática uma vez que serão avaliados 

exatamente como estão submetidos;  

 

5. Não serão aceites solicitações de inclusões de autores/co-autores 

após submissão de trabalhos;  

6. Não serão aceites resumos que não estejam de acordo com as regras 

estabelecidas;  

7. Os abstracts podem ser submetidos sob a forma de póster ou 

comunicação oral, contudo, poderá a Comissão de Avaliação de 

trabalhos decidir alterar a forma de apresentação em que o trabalho foi 

proposto/submetido;  

8. Todos os trabalhos aprovados para póster serão apresentados no 

congresso sob formato eletrónico (normas a informar após avaliação);  

9. Aos trabalhos submetidos para póster, será atribuído o Prémio do 

melhor póster;  

 10. Os abstracts devem ser enviados para o email 

congressoadicoes@gmail.com em formato word após preenchimento do 

template disponível para download aqui. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1fK_x-UOIjPMkUB39Yyf0lJBsQ9HPKTih/edit?usp=share_link&ouid=103869873298163708732&rtpof=true&sd=true


 Apoios 

 

                

 

 

 

            

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


