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LISBOA RECEBE 2ªCONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

(19.07.2017, Lisboa) A 2ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências vai decorrer em 
Lisboa nos dias 24–25 e 26 de outubro, contando com a presença de vários peritos internacionais na área das 
dependências.  

Na Lisbon Addictions 2017 iremos encontrar os últimos desenvolvimentos do conhecimento científico na área dos 
comportamentos aditivos e dependências e irão ser debatidos vários temas, que vão desde as drogas ilícitas, o álcool, 
o tabaco e o jogo.

A Conferência é organizada conjuntamente pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (SICAD, Portugal), a revista Addiction, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
(EMCDDA) e a International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). 

Esta 2ª edição já tem mais de 800 inscrições, originárias de todos os continentes e foi concebida para abranger uma 
audiência multidisciplinar. Vão ser abordadas áreas como a epidemiologia, as políticas públicas, a investigação clínica, 
a psicofarmacologia e as ciências socias e comportamentais. 

A Conferência terá lugar no Centro de Congressos de Lisboa e está organizada em torno de quatro temas: 

• Da ciência para a política e da política para a ciência
• Avaliando dependências — uma questão de escala
• Limites da adição
• Futuros desafios nas dependências

No programa destacam-se keynote speakers, investigadores de remome mundial nestas áreas e diversas 
apresentações; comunicações rápidas, sessões temáticas e outros eventos. 

Os vários parceiros, incluindo organizações nacionais e internacionais (como as Nações Unidas, o Conselho da Europa 
e a Comissão Europeia) irão contribuir para a excelência científica deste evento. 

As sessões de abertura e de encerramento da Conferência serão abertas à imprensa: 

• Cerimónia de abertura:      24 outubro — 10H30–11H00
• Sessão de encerramento:   26 outubro — 16H30

Face ao interesse demonstrado, podemos já indicar que a 3ª Conferência Europeia sobre Comportamentos 
Aditivos e Dependências irá decorrer em Lisboa de 23 a 25 de outubro de 2019. 


