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FORMAÇÃO EM PREVENÇÃO DAS PERTURBAÇÕES POR USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

  
 

PLANO DA FORMAÇÃO 
 
OBJECTIVOS GERAIS 
 
Contribuir para a qualificação dos técnicos de ação social da Junta de Freguesia Massamá – Monte Abraão e técnicos 
de outras instituições que intervenham com populações de risco para o uso de SPA em projetos associados à referida 
Junta de Freguesia, dotando-os de ferramentas para uma abordagem intencionalmente preventiva no domínio dos 
consumos de substâncias psicoativas (SPA) junto de crianças, adolescentes, jovens, pais e agentes socioeducativos.  
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
No que diz respeito aos objectivos específicos, pretende-se: 

• Aumentar conhecimentos sobre o desenvolvimento humano na adolescência e juventude, enquadrando o 
uso de substâncias psicoativas (SPA) nestes períodos do ciclo de vida;  

• Aumentar conhecimento acerca das substâncias psicoactivas, suas consequências e mitos associados; 

• Aumentar conhecimento sobre as estratégias de diagnóstico de necessidade preventivas, de planeamento e 
avaliação da intervenção preventiva, bem como de contextos de sinalização e encaminhamento de casos com 
suspeita de consumo, consumo, posse e/ou tráfico de SPA; 

• Identificar fatores de risco e fatores de proteção relacionados com o consumo de substâncias; 
• Aumentar conhecimento sobre os conceitos de prevenção, estratégias de intervenção preventivas e 

metodologias de projeto. 

• Aumentar conhecimentos sobre os métodos e a organização do tratamento nos comportamentos aditivos. 

• Aumentar conhecimentos sobre conceitos e estratégias de redução de riscos 
 
 

 

CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO  
 

Módulo I – OS COMPORTAMENTOS  DE RISCO E A ADOLESCÊNCIA (03:30 horas) 
o Adolescência e os riscos 
o Fatores de Risco e de Proteção  

   
     Módulo II -  SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS (03:30 horas) 

o Caracterização e formas de consumo de SPA’s 
o Conceitos associados às dependências 
o Consequências e mitos  
 

Módulo III – COMO LIDAR COM OS CONSUMOS DOS JOVENS (03:30 horas) 
o Linhas de reflexão relativamente aos procedimentos a ter junto dos jovens face a situações de 

suspeita, consumo, posse e/ou tráfico de substâncias psicoactivas.  
o Contatos institucionais  
o Tratamento: Serviços da ET e formas de encaminhamento 

 
Módulo IV – TRATAMENTO E PREVENÇÃO (03:30 horas) 

o Conceitos e Modelos de Intervenção Preventiva 
o Conceitos e estratégias de Redução de Riscos 
o Abordagem a programas baseados em evidência científica 
o Prevenção em Meio Comunitário. 



 

o Estratégias de diagnóstico de necessidades preventivas, de planeamento e avaliação da intervenção 
preventiva 

 
METODOLOGIA 
 

Sessões teórico-práticas com a estrutura seguinte: 

� Apresentação teórica dos conteúdos; 

� Metodologias interactivas com exercícios de dinâmica de grupo sobre os conteúdos a desenvolver 
 

Realização de avaliação de processo e de resultados da ação de formação. 
 
 

POPULAÇÃO-ALVO 
 
A população-alvo desta formação é uma população estratégica, neste caso os técnicos de ação social da Junta de 
Freguesia Massamá – Monte Abraão e técnicos de outras instituições que intervenham com populações de risco para 
o uso de SPA em projetos associados a esta. 
  
 
RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
 
Ao nível dos recursos materiais é necessário ter: computador e data show, sala ampla para a formação. O CRI levará 
materiais de desgaste (canetas, papel, entre outros materiais a definir) e outros materiais necessários à dinamização 
das dinâmicas e/ou execução da formação. 
 
Formadores: Técnicas da Equipa de Prevenção do CRI de Lisboa Ocidental, com a colaboração de técnicos da Equipa 
de Tratamento e de Redução de Riscos nos conteúdos respetivos. 


