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Intervenção comunitária nas dependências e
comportamentos aditivos
Duração: 12 horas

APRESENTAÇÃO

O contexto comunitário tem sido crescentemente valorizado no que concerne à intervenção
nas áreas educacional, social e também da saúde. A intervenção comunitária tem mobilizado
instituições, públicas e privadas, e profissionais que frequentemente se confrontam com
inúmeros desafios, concetuais e pragmáticos, colocados pelas especificidades do trabalho de
terreno. Sendo as dependências um fenómeno de forte impacto comunitário, torna-se óbvio o
cruzamento entre estas duas dimensões. Assim, esta formação pretende colmatar as
dificuldades de concetualização, planeamento, implementação e avaliação de uma
intervenção em contexto comunitário na área específica do consumo de substâncias
psicoativas.
OBJETIVOS

Dotar os participantes de conhecimentos, ferramentas e competências para desenvolver
uma intervenção comunitária adequada e adaptada às necessidades especificas do
contexto, na abordagem das dependências e comportamentos aditivos, particularmente ao
nível da prevenção do abuso de substâncias e da redução de riscos.
CONTEÚDOS

- Intervenção comunitária em saúde - definição e princípios.
- A intervenção comunitária na prevenção das dependências e comportamentos aditivos.
- A intervenção comunitária na redução de riscos do consumo de substâncias
psicoativas.
- Etapas de um projeto de intervenção comunitária.
DESTINATÁRIOS

Profissionais das Ciências Sociais e da Saúde.
FORMADORAS

Anabela Monteiro - Mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Educação e Psicologia
da Universidade do Minho, Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto, Pós-graduada em Psicoterapia Cognitiva
Narrativa, Especialista em Psicologia Clínica pelo Ministério da Saúde e possui formação
em Gestão de Projetos pelo INA. Exerce, desde 2007, funções como responsável da área
da Prevenção no Núcleo de Apoio Técnico da Delegação Regional Norte do IDT. Formadora
certificada pelo CCPFC e pelo IEFP.
Isabel Ponte - Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social,
possui formação em Gestão de Projetos, Gestão Financeira e Curso de Alta Direção em
Administração Pública pelo INA.
Experiência docente e formativa em diversos cursos e formações no âmbito das áreas da
toxicodependência, exclusão social e das políticas sociais de redução de danos. Exerce,
desde 2007, funções como responsável da área da Redução de Riscos e Minimização de
Danos no Núcleo de Apoio Técnico da Delegação Regional Norte do IDT.

