
 

“Comportamentos Aditivos – crianças e jovens em risco” 

Na ótica dos comportamentos aditivos e dependências, 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.  
Os comportamentos aditivos implicam um comportamento compulsivo associado à procura de 
prazer que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir; incluem vários comportamentos entre 
eles o consumo de substâncias psicoativas – lícitas e ilícitas, o jogo, a internet, entre outros. Os 
comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência. 
As dependências com ou sem substância são problemáticas quando esses comportamentos passam 
a ser a parte mais importante da vida do jovem, e as outras dimensões da sua vida perdem 
importância (alimentação, higiene, hábitos de sono saudáveis, socialização face-a-face com os 
outros, desporto e outras atividades de lazer). 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 importância dos fenómenos que ocorrem na família para a estruturação dos trajetos evolutivos 
das crianças e jovens, e das múltiplas questões que suscita a ocorrência de CAD neste contexto, 
determina a relevância da capacitação específica dos profissionais que intervêm neste âmbito, de 
forma a permitir o estabelecimento de intervenções orientadas para esta problemática. 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.  
 

Objetivos:  

Promover e aprofundar o conhecimento e competências em comportamentos aditivos; Capacitar 

os/as profissionais no domínio do conhecimento das estratégias de intervenção com crianças e 

jovens com CAD e/ou inseridos em famílias com CAD; Conhecer o dispositivo de respostas existentes. 

https://forms.gle/xvHjxKLLMPVAPo7A6


Conteúdos:  

Conceitos gerais; 

Os CAD em crianças e jovens;  

Conceitos, padrões de uso, comportamento e dependências; 

Identificação de fatores de risco e de proteção; 

Dispositivos de resposta para crianças e jovens na prevenção dos CAD – o Gabinete CLICK. 

 

Metodologia:  

-Método expositivo, interrogativo; Técnicas: exposição oral, interrogação, debate; Formulação de 

perguntas; Discussão e análise de casos. 

 

-Dinamizador(a): Patrícia Monteiro  

Coordenadora do Centro de Respostas Integradas de Viseu. 
 

-Destinatários(as): Técnicos(as), outros(as) profissionais da área da infância e juventude e demais 

interessados(as); 

 

-Local: Plataforma Zoom (online); 

 

-Data e horário: 24 de novembro de 2022 (9h30m – 12h30m) – Duração total de 3 horas; 

 

-Inscrições: Gratuitas, mas obrigatórias até ao próximo dia 22 de novembro (limitadas a 50 

participantes) através do preenchimento do formulário de inscrição; 

 

-Critérios de seleção: Ordem de receção das inscrições e prioridade às pessoas inscritas 

provenientes do distrito de Viseu. 

 

 

-Organização:  

 

Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Respostas Integradas de Viseu 

https://forms.gle/LCrYAv1fEq1sxxUb6

