
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

2º Ciclo Temático de Formação em Alcoologia 

 

A Unidade de Alcoologia de Coimbra (UAC) da DICAD da ARS Centro, IP é uma Unidade especializada no tratamento e 

reabilitação de doentes com problemas ligados ao uso, abuso e dependência de álcool, desenvolvendo para esse efeito 

programas de internamento e ambulatório. 

A UAC desenvolveu o projecto “Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia”, através dos quais pretende promover o debate 

técnico entre as diferentes áreas do saber e distintas entidades que concorrem directa ou indirectamente para o processo de 

prevenção, tratamento/reabilitação e reinserção de pessoas com problemas ligados ao consumo nocivo de álcool, propondo uma 

formação dilatada no tempo, constituída por acções mensais, com duração de 3 a 4 h, num formato de conferência ou workshop, 

seguido de debate. 

Durante o ano de 2016 foram realizadas três sessões. A primeira, subordinada ao tema “A adição ao álcool e a oncologia”, foi 

desenvolvida pelo Dr. Nuno Bonito. Na segunda actividade formativa, pudemos contar com o Prof. Doutor Carlos Braz Saraiva, 

que abordou o tema da “Imputabilidade e inimputabilidade no indivíduo com Problemas Ligados ao Álcool”. O terceiro tema 

reportou a “Direitos e Deveres dos doentes - Questões éticas”, e para ele contámos com a disponibilidade do Prof. Doutor André 

Dias Pereira. 

Já em 2017 foram realizadas 4 sessões, sendo a primeira dinamizada pela Mestre Elza Pais, subordinada ao tema “A Violência 

Doméstica e o Álcool”, a segunda pela Prof Doutora Helena Teixeira, orientada para a temática “Álcool e Peritagem Médico-

Legal no Vivo e no Cadáver: Comportamento de Risco e Comportamento Desviante”; a terceira pelo Prof. Doutor Rui 

Guimarães, que versou sobre a “Articulação Interinstitucional numa Perspectiva Preventiva dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências”, e por último a Prof. Doutora Manuela Grazina, que desenvolveu a prelecção sobre “Dependências e 

Independências: O Cérebro, a Decisão e a Motivação”. 

Nas 4 sessões realizadas no decorrer de 2017, tivemos 868 inscrições e uma taxa de participação que rondou os 67%, com 580 

participações. Os participantes são maioritariamente do sexo feminino (86%). A sua proveniência incide sobre os distritos de 

Coimbra (55;5%), Aveiro (23,6%) e Viseu (12%). Os sectores de actividade profissional dos participantes reportam as áreas da 

Saúde (42,3%), Acção Social (36,49%), Justiça (8,2%) e Ensino (7,5%), sendo que 25,5% dos participantes desenvolvem a sua 

actividade em entidades do sector privado e cooperativo. Em termos formativos, a maioria dos participantes têm o grau académico 

de Licenciatura (64,3%), seguindo-se o Mestrado (18,8%) e a Pós-Graduação (13,5%). As áreas de formação incidem sobre o 

Serviço Social (37,9%), a Psicologia (19,3%), a Enfermagem (18,5%), a Medicina (7,5%) e áreas de ensino (6,3%). Para o 

processo de avaliação da satisfação contribuíram 70,5% dos participantes, tendo sido obtido um grau de satisfação global de 

4,51, para o valor máximo de 5. Todos os items em avaliação pontuaram acima dos 4: Clareza da exposição (4,56), Conteúdos 

partilhados (4,52), Estrutura da apresentação (4,50), Utilidade da informação (4,40), Motivação dos participantes (4,40), 

Actividades desenvolvidas (4,40) Instalações (4,15) e Apoio administrativo (4,44). 

As próximas 5 sessões, enquadradas no 2º Ciclo Temático de Formação em Alcoologia, a realizar no decorrer de 2017, 

acontecerão nas seguintes datas: 23 de Maio, 19 de Junho, 26 de Setembro, 24 de Outubro e 21 de Novembro, terão lugar no 

Auditório da Unidade de Alcoologia de Coimbra, sita nas instalações do antigo Hospital Psiquiátrico do Sobral Cid  

As sessões são dirigidas a profissionais das várias áreas de intervenção, desde a Saúde, os Tribunais, as Polícias, a Segurança 

Social, IPSS’s, Ordens e Associações Profissionais, Associações Científicas, Associações de doentes e todas as entidades que 

tenham interesse nesta área temática, em particular, de modo a podermos melhorar efectivamente o trabalho conjunto, para um 

mesmo objectivo. 



A conferência de 23 de Maio será dinamizada pelo Prof Doutor Salvador Massano Cardoso. Doutorado em Higiene e Medicina 

Social pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC). Professor Catedrático de Epidemiologia e Medicina 

Preventiva e Director do Instituto de Higiene e Medicina Social da FMUC. É ainda Especialista em Medicina do Trabalho pela 

Ordem dos Médicos e Membro Titular da Academia Portuguesa de Medicina. Desempenhou vários cargos de direcção na FMUC 

(Conselhos Pedagógico, Científico e Diretivo). Coordena os Cursos de Mestrado em Saúde Pública e do Mestrado em Saúde 

Ocupacional e ainda do Curso de Medicina do Trabalho da FMUC. Provedor do Ambiente e da Qualidade de Vida Urbana de 

Coimbra, Deputado à Assembleia da República na IX Legislatura. Presidente da Assembleia Municipal de Santa Comba Dão. 

Vice-Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Coordenador Estratégico do Gabinete de Saúde 

Ocupacional da Universidade de Coimbra e ainda responsável pela realização de vários encontros nacionais e internacionais na 

área da Saúde Ocupacional, Epidemiologia Ocupacional e Saúde Pública. Esta conferência versará sobre “A arte de conservar a 

saúde e prolongar a vida”. Um tema vasto, em que o vinho, e as suas múltiplas histórias, têm muito para contar e para nos por a 

pensar, sobretudo nos dias actuais em que o consumo de álcool, sendo um dos mais graves problemas de saúde pública, começa 

a revestir-se propriedades nutracêuticas, a par de inúmeros produtos, e até de uma fraca imitação do tão desejado e nunca 

encontrado elixir da vida. 

Para a sessão que ocorre a 19 de Junho, uma 2ª Feira, ao contrário das outras, programadas para 3ª Feira, contaremos com 

o Prof Doutor Rui Tato Marinho. MD, PhD, Associate Professor with Agregation Gastroenterology, Hepatology, Hospital S. 

Maria, Medical School Lisbon, Portugal Elected Member of General Assembly of United European Gastroenterology (2014-2017), 

Vice-President (2013-2017), General-Secretary (2005-2007) of Portuguese Society of Gastroenterology, President of Portuguese 

Board of Hepatology (2013-2015) President (2007-2009) and General-Secretary (1993-1997) of Portuguese Association for the 

Study of The Liver Adviser of Viral Hepatitis Prevention Board. Dinamizará a conferência “Fígado e(m) Álcool”, pretendendo-se 

uma abordagem aos problemas ligados ao álcool, na perspetiva de um hepatologista: uma visão profunda e abrangente da 

alcoologia em Portugal. 

A conferência de 26 de Setembro, será dinamizada pelo Dr. Rui Alves Pereira. Licenciado em Direito e pós-graduado em 

Responsabilidades Parentais e Direito de Protecção de Menores pela FDUC. Advogado recomendado pelos directórios 

internacionais de referência - The Legal 500, Who's Who Legal e Best Lawyers. Sócio Coordenador da Equipa de Clientes 

Privados, com experiência de quase 20 anos, é especializado em Direito da Família e das Sucessões. Primeiro advogado em 

Portugal a ser indicado para representar uma criança em tribunal num processo de regulação do exercício das responsabilidades 

parentais, é Sócio da AAMM-Sociedade de Advogados desde 2017, foi advogado na PLMJ desde 1999 e Sócio de PLMJ - 

Sociedade de Advogados desde 2014 até 2016. Coordenador e co-autor de cursos de Direito de Família no Conselho Distrital de 

Lisboa da Ordem dos Advogados. Presidente da Associação “A Voz da Criança” – Associação Portuguesa da Criança e seus 

Direitos. Advogado convidado para leccionar aulas práticas nas Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa e de Coimbra. 

Autor das publicações “Quando as Quatro Mãos Não Embalam o Berço – Parentalidade Interrompida ou Não Assumida” e 

“Regulamento da União Europeia em Matéria Sucessória – Guia Prático, Direito da Família e Sucessões”. Versará sobre os 

“Direitos das crianças no contexto familiar”, falando-se, entre outras coisas, das leis que temos no âmbito do exercício da 

parentalidade e de como são postas em prática, do impacto dos processos de dependência de substâncias para efeitos de 

regulação das responsabilidades parentalidade e na centralidade da criança nestes processos. 

Na sessão que irá ocorrer no dia 24 de Outubro, teremos a participação do Dr. Francisco Allen Gomes. Médico psiquiatra. 

Aposentou-se como Chefe de Serviço de Psiquiatria da Clínica Psiquiátrica dos CHUC, onde foi responsável pela consulta de 

sexologia. Sócio fundador e honorário da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Presidindo a Assembleia Geral da mesma. 

Coordenou o curso anual de “Introdução à Sexologia Médica” da FMUC. Presidiu o Conselho Cientifico dos II e V Congressos 

Nacionais de Sexologia (1987 e 2001) e organizou a Reunião da SPSC sobre “Abuso Sexual Infantil” em 1999. Delegado 

português à Assembleia Constituinte da “Wordl Association of Sexology”. Docente na Universidade Lusófona, Faculdade de 

Medicina de Lisboa e Universidade Católica do Porto e no Curso de Pós-Graduação em terapia sexual da SPSC. Académico 



correspondente da Academia Portuguesa de Medicina. Recebeu a medalha de mérito da Ordem dos Médicos e a medalha de 

ouro da Federação Europeia de Sexologia. Publicou mais de 70 trabalhos científicos e 40 artigos de divulgação. Autor dos livros 

“Paixão, Amor e Sexo” e “Sexualidade Traída – Abuso Sexual Infantil e Pedofilia” e co-autor dos livros “Sexologia Clinica” e 

“Sexualidade e Cultura”. Promoverá a conferência denominada “Álcool e sexualidade: Uma relação complexa e 

multifacetada”, focando-se nos impactos que o álcool tem ao nível da sexualidade e do relacionamento conjugal e familiar. 

A sessão do dia 21 de Novembro será dinamizada pelo Dr. João Castel-Branco Goulão. Médico de profissão. Trabalha na área 

dos comportamentos aditivos desde 1987. Director Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências. Director Geral, e desde Janeiro de 2010, Presidente do EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Drug 

Addiction). Presidente do ponto focal REITOX Português do Observatório Europeu da droga e da Toxicodependência (OEDT). Foi 

Presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência (2005 a 2012). Membro do board do OEDT desde 2005, tendo actuado no 

Comité Cientifico da Agência Europeia entre 1997 e 2002. Membro do Comité Português para a Toxicodependência, que, em 

1999, elaborou o relatório em que se baseou a primeira Estratégia Nacional contra a Droga e Toxicodependência, que incluía a 

legislação sobre a descriminalização, a qual Coordenou até o presente. Desenvolverá a comunicação “Dependências lícitas e 

ilícitas, com o u sem substâncias, e a substância das respostas aos problemas que colocam”. Esta sessão incidirá sobre a 

originalidade e a eficácia da resposta encontrada em Portugal para a problemática das adições.  

Mantemos o nosso propósito de propor para cada acção um tema de reconhecido interesse, um palestrante de sólida qualidade 

científica, seguindo-se uma hora de debate com esse mesmo palestrante, que permitirá colocar dúvidas, esclarecer conceitos e 

discutir aspectos práticos rentabilizando a presença de especialistas nas várias matérias. Os vários profissionais, médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros, poderão também colocar à discussão com a equipa da UAC casos clínicos, 

aspectos práticos relativos à orientação de utentes dos seus ficheiros, formas de fazer em que podemos trocar experiência e 

conhecimento e efectivamente praticar, no sentido real, uma verdadeira e eficaz articulação. 

A possibilidade de melhorarmos a nossa formação nestes e outros aspectos, com especialistas nas várias matérias, de 

discutirmos questões práticas e de articularmos na resolução de casos e problemas, parece-nos uma forma extremamente 

enriquecedora de aumentar a qualidade das várias intervenções, de optimizar resultados e conjugar esforços. 

As redes de articulação desenham-se no papel mas implementam-se no terreno, no dia-a-dia, no conhecimento próximo dos 

profissionais sobre o funcionamento dos outros serviços, na comunicação eficaz, e isso só se obtém se nos conhecermos melhor, 

comunicarmos melhor, partilharmos “know-how” e tivermos mecanismos eficientes de complementaridade de intervenções. 

A Organização dos Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia introduziu um procedimento inovador no âmbito da 

interação entre o público, palestrantes e a Unidade de Alcoologia, no intuito de promover o aprofundamento das 

questões em debate. Neste sentido poderá ser efetuada previamente uma pergunta ao palestrante, a qual será remetida 

em tempo útil ao mesmo de modo a que ela possa ser respondida no dia da sessão. Para tal basta aceder ao endereço: 

http://sites.google.com/view/ctfalcoologia, seguindo o menu “agenda”. Neste endereço poderá igualmente aceder ao 

formulário de inscrição para a respetivas sessões. 

À semelhança do registo anterior as inscrições são gratuitas, feitas online, mentendo-se para o 

efeito o acesso ao formulário de inscrição através ao Código QR que se encontra lateralmente 

aposto, através do envio de mail para o endereço uacoimbra.geral@gmail.com. Será recepcionado 

link para acesso online ao formulário de inscrição. 

Neste sentido, convidamos Vª. Exª. a participar nos eventos propostos, bem como solicitamos 

colaboração para divulgação, via intra ou internet ao seu dispor, junto dos colaboradores e/ou serviços que Representa, 

de modo a que estes possam inscrever-se e participar nas sessões que desejarem. 

 

http://sites.google.com/view/ctfalcoologia
mailto:uacoimbra.geral@gmail.com


 

Sem mais de momento, despedimo-nos cordialmente, agradecendo a atenção e colaboração dispensadas. 

 

Atentamente, 

 

P’la comissão organizadora dos Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia 

 

Alexandra Almeida (Médica Psiquiatra da UAC) 

Ana Feijão (Médica Coordenadora e Directora Clínica da UAC) 

Maria José Corte Real (Técnica Superior de Psicologia Clínica da UAC) 

Paulo Calado (Enfermeiro Especialista de Enfermagem Comunitária da UAC) 

Paulo Rosário (Técnico Superior de Serviço Social da UAC) 

 

 

Ana Feijão 

(Médica Coordenadora e Directora Clínica da UAC) 

 


