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LISBOA RECEBE TERCEIRA CONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS E 
DEPENDÊNCIAS 

Registo e call for abstracts abertos a partir de hoje  
 

(23.10.2018, Lisboa) Os principais especialistas internacionais no domínio dos CAD (Comportamentos Aditivos e 
Dependências) vão reunir-se no Centro de Congressos de Lisboa, entre 23 e 25 de outubro de 2019, para a terceira 
conferência Lisbon Addictions cujo tema é The future of addictions: new frontiers for policy, practice and science.  
O registo e call for abstracts abrem hoje. 

 

A Lisbon Addictions 2019 é uma organização conjunta do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências (SICAD), do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), do Jornal Addiction e  
da International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). A conferência irá explorar os desafios relacionados com 
substâncias ilícitas, álcool, tabaco, jogo, internet e outros comportamentos aditivos e mostrar os estudos mais 
recentes nessas matérias. 

 

Os abstracts podem ser enviados até 31 de janeiro de 2019 através do website: www.lisbonaddictions.eu   

subordinados aos seguintes temas: 

 

• Futures: identifying and meeting emerging needs; prediction, preparedness, innovations and new challenges; 

 

• Better practice: improving how we respond; supporting the development and implementation of more effective 

prevention, treatment, and harm reduction interventions; 

 

• Better science: aetiology, basic science, neuroscience and pre-clinical studies; 

 

• Better methods: epidemiology, monitoring estimates and models; 

 

• Better society: overcoming barriers, effective policies, regulations and laws; culture and context. 

 

À semelhança das edições anteriores, são esperados mais de 1 000 participantes, o que proporcionará uma 
oportunidade única de networking para investigadores, profissionais e especialistas de todos os países e disciplinas. 
Também serão abordados novos desafios e áreas em desenvolvimento, sendo esta uma oportunidade única, 
igualmente, para os investigadores em início de carreira. 

 

Principais prazos: 31 de janeiro - abstracts; 28 de fevereiro - registo antecipado; 30 de junho - inscrição regular. 

Informações: lisbonaddictions2019@abreu.pt 

Saiba mais: www.lisbonaddictions.eu | # LxAddictions19 | www.facebook.com/LxAddictions/ 

Assine a nossa newsletter 
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