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João Goulão, SICAD – General-Director:

“A importância de conectar ciência e 
política é um aspecto muito valioso”

Permitam-me começar por enfatizar a honra e o prazer de acolher a segunda conferência 
sobre comportamentos aditivos e dependências e de vos dar as boas vindas, em nome do SI-
CAD, a Lisboa.

Como saberão, mais de 600 participantes de 58 países estiveram na Primeira Conferên-
cia Europeia sobre comportamentos aditivos e dependências, em 2015. O resultado favorável 
da Conferência destacou a importância deste evento europeu, que abordou a necessidade 
das comunidades científicas das dependências relativamente a um fórum multidisciplinar, 
continuado e sustentável para intercâmbio, networking, colaboração e discussão de importan-
tes resultados de investigações.

No final da nossa primeira edição, partilhei com os participantes no evento que desejáva-
mos realizar esta Conferência a cada dois anos. Com efeito, o entusiasmo que a Conferência 
gerou reforçou o nosso desejo de tornar a Lisbon Addictions um evento bienal e isso trouxe-
-nos todos aqui hoje.

A Lisbon Addictions 2017 demonstrará novamente a riqueza desta área e contribuirá para 
a disseminação de mais e melhor ciência, que possa informar e apoiar os profissionais e os 
decisores políticos nas suas escolhas diárias.

Mais de 1200 participantes de mais de 71 países estão presentes nesta Conferência. 
Esta reunião proporcionará novamente uma oportunidade de networking única para investiga-
dores, profissionais e especialistas em políticas em todos os países. Teremos acesso a 19 dis-
cursos principais, mais de 100 sessões de papel e estruturadas, mais de 450 apresentações 
orais e cerca de 200 apresentações de pósteres, bem como sessões patrocinadas.

Aproveito a oportunidade para agradecer aos membros do Comité Científico pelo seu va-
lioso trabalho e contribuição para a alta qualidade do programa. Alguns dos especialistas de 
maior renome nas adições e nos campos relacionados com a droga - atuando como membros 
do comité científico da conferência - forneceram orientações sobre o conteúdo científico do 
evento, revendo mais de 600 resumos enviados.

Como todos sabem, a conferência é organizada em torno de quatro temas gerais: a ciên-
cia fala com a política e a política fala com a ciência; Compreender as adições; da evidência à 
ação; e Horizontes da Adição. Estou convencido de que os temas selecionados fornecerão o 
conhecimento científico mais recente nestes campos e explorarão os desafios relacionados 
as drogas ilícitas, álcool, tabaco, jogos a dinheiro, internet e outros comportamentos aditivos.

A importância de conectar ciência e política é um aspecto muito valioso que acabou de 
ser destacado nas nossas sessões inaugurais.

Outro dos quatro temas principais que abordaremos é a compreensão do estado da arte 
sobre a natureza, a escala e o impacto dos comportamentos aditivos, as suas correlações de 
saúde, comportamentais e sociais e como as adições podem ser teoricamente construídas.

A Conferência também debaterá os resultados da investigação que informam o desenvol-
vimento, a focalização e a implementação de políticas e intervenções eficazes em todos os 
campos das adições. Teremos a oportunidade de ouvir apresentações que ampliam as fron-
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teiras do conhecimento das dependências, identificam novas ameaças e desafios e desta-
cam novas oportunidades de ação.

Como certamente constataram, o programa da Conferência inclui algumas sessões 
TWIST, um projeto financiado pela Comissão Europeia destinado a oferecer conhecimento 
chave sobre temas específicos e apoiar o envolvimento de profissionais em início de carreira 
na Conferência Lisbon Addictions.

Senhoras e Senhores, com a intenção de promover regularmente a convocação deste 
importante evento sobre adições, a segunda edição desta Conferência Europeia reunirá in-
vestigadores, profissionais e especialistas em políticas, possibilitando o intercâmbio dos últi-
mos avanços nas diferentes disciplinas, promovendo a aplicação prática da pesquisa em de-
pendências, com vista a enfrentar desafios atuais e novas ameaças.

Senhoras e Senhores, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos 
os nossos oradores. Este evento não poderia ter sido possível sem o seu compromisso.

Aproveito também esta oportunidade para agradecer à revista Addiction, ao Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência e à Sociedade Internacional de Editores de Revis-
tas de Dependências que, juntamente com o SICAD, organizaram uma vez mais este grande 
evento multidisciplinar e transversal sobre adições.

Permitam-me expressar, especialmente, a minha gratidão ao OEDT pelo seu compromis-
so ativo nos Comités de Organização e de Programa. O conhecimento e o apoio científico do 
OEDT foram cruciais, como em 2015, para o programa da conferência e para a excelente co-
laboração de que desfrutámos para implementar esse evento.

A Conferência tem o apoio de vários parceiros internacionais de renome: a Organização 
Mundial da Saúde, o Gabinete das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime, a Comissão 
Europeia, o Grupo Pompidou e a Comissão Interamericana de Controlo do Abuso de Drogas. 
Aproveito a oportunidade para agradecer especialmente aos representantes da Comissão 
aqui connosco, o Sr. Ryan e a Sra. Stiegel. 

Permitam-me expressar a nossa gratidão e sincero agradecimento ao Ministério da Saú-
de, que tem estado comprometido com esta iniciativa desde o início, em particular o nosso Se-
cretário de Estado, Dr. Fernando Araújo, que está aqui hoje connosco.

Prezados participantes, Lisboa é um local excepcional para a Lisboa Addictions 2017. É 
conhecida como o principal destino da Europa, com o seu clima atraente e a sua história emo-
cionante. As instalações de Lisboa atraem pessoas de todo o mundo, tornando-a o lugar certo 
para construir novas pontes entre ciência e política.

Desejo-vos uma estadia muito agradável aqui em Lisboa e disponham de um tempo extra 
para desfrutarem da beleza única de Lisboa.

Obrigado pela sua atenção.


