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Manuel Cardoso antecipa 
Lisbon Addictions 2017

Começaria por lhe pedir uma ante-
visão acerca deste que se espera um 
grande encontro de saberes, que de-
correrá em Portugal…

Manuel Cardoso (MC) – Em pri-
meiro lugar, em termos de dimensão, 
temos neste momento mais de 1100 
inscritos, mais de 500 comunicações e 
mais de 200 posters que serão exibi-
dos na conferência… E tivemos cerca 
de 800 abstracts, o que significa que, 
em termos de dimensão e de procura, 
tem sido fantástico. Ainda não temos o 
programa absolutamente definitivo 
mas, em princípio, teremos dez salas a 
funcionarem em simultâneo e três pe-
ríodos de sessões paralelas, incluindo a hora de almoço. Tal 
como fizemos em 2015, teremos sessões plenárias no início 
e no final do dia e sessões paralelas no restante tempo. Face 
à dimensão, optámos por oferecer uma lunch box ou algo pa-
recido à hora do almoço, que as pessoas poderão levar para 
as salas e, assim, acompanharem os trabalhos, que serão 
em contínuo. Entre as nove e as 18h, as sessões serão pra-
ticamente ininterruptas.

Quantos países estarão representados na conferência?
MC – É engraçado… da última vez que vi esse indicador, já 

tínhamos creio que 67 países. Temos representantes de todos 
os continentes, de todas as regiões da OMS, que são sete, e de 
todos os países da UE.

Vão estar em foco as dependências com e sem substância 
psicoactivas, as lícitas e as ilícitas ou apenas estas últimas?

MC – Não… A conferência é sobre comportamentos aditi-
vos e dependências, portanto, tudo pode ser discutido, quer as 
emergentes, quer pensar o futuro, as políticas que podem ser 
levadas a cabo… tudo está em discussão e absolutamente em 
aberto.

Que principais diferenças encontraremos entre a pri-
meira edição da Lisbon Addictions e esta segunda?

MC – Quanto à primeira, tenho que evidenciar que se tratou 
de um sucesso. Para mim, foi uma participação muito mais in-
tensa e stressante porque entre a dimensão do espaço (que se 
veio a revelar pequeno), a procura e a relação com custos era 
complicada. Neste momento, temos uma equipa contratualiza-
da, o que nos liberta muito mais em relação à primeira edição, 
em que a gestão foi muito mais direta. Por outro lado, nesta se-
gunda edição é tudo mais intenso face à quantidade de abs-

tracts, de investigadores e das pessoas 
que vêem mas tudo está a decorrer com 
muito mais tranquilidade. A dimensão do 
espaço é completamente diferente, é 
verdade que os custos também dispa-
ram e aí existe preocupação… Mas tam-
bém por aí espero ter o mesmo sucesso 
que em 2015. Uma nota suplementar: a 
Comissão da DG Justice, no programa 
de trabalho, abriu um concurso para 
uma candidatura no âmbito das confe-
rências e formações e houve uma enti-
dade que, connosco, formou um consór-
cio e concorreu a esse projeto, no senti-
do de congregar a intervenção em ter-
mos de formação com a Lisbon 

Addictions. E isso está a acontecer e, portanto, em simultâneo, 
haverá um grupo de 130 jovens investigadores e jovens profis-
sionais que ouvirão parte das comunicações e discutirão esses 
conteúdos em workshops, no âmbito de um projeto chamado 
Twist. E o próprio projeto Twist, inicialmente desenhado para 
acoplar à Lisbon Addictions, convidou alguns investigadores e 
abrirá sessões aos participantes da Lisbon Addictions.

Na antecâmara desta realização, passaram-se dois 
anos de intenso trabalho… Pergunto-lhe se valeu a pena o 
esforço e que mensagem deixaria aos participantes da Lis-
bon Addictions…

MC – Permita-me ser absolutamente imodesto na resposta: 
em primeiro lugar, este é um trabalho feito com o OEDT. Não é 
uma conferência SICAD, mas antes do SICAD, OEDT, Addic-
tion e Isage… E a dimensão europeia do Observatório, o traba-
lho que o SICAD fez no âmbito do álcool, com a RAHRA, repre-
senta também essa dimensão europeia. E a afluência dos in-
vestigadores internacionais transformou a Lisbon Addictions 
num evento universal. Não sei se a Conferência de Lisboa será 
já a referência do momento mas passará certamente a sê-lo 
porque é claramente de âmbito global. Ultrapassámos a dimen-
são nacional pelas exigências que nos vão sendo feitas, pelas 
várias visitas que nos fazem dos diferentes cantos do mundo, a 
tentar perceber o que é o modelo português, nomeadamente no 
âmbito das ilícitas, mantendo-a nesta edição em que teremos 
conferências sobre o nosso modelo mas diria que é essa di-
mensão quase universal que nos faz sair do SICAD ou deste 
cantinho à beira mar plantado e nos torna cidadãos do mundo. 
E aí está a minha imodéstia… se pudermos mudar alguma coi-
sa, perfeito! E acho que já o conseguimos, nomeadamente 
adoptando a designação/marca “comportamentos aditivos e de-
pendências”, que está também a universalizar-se.


