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CONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

Principais especialistas internacionais abordam “Global Addictions” num mundo interligado
(15.11.2022, LISBOA) Os principais especialistas internacionais na área dos comportamentos aditivos e dependências
vão reunir-se em Lisboa, entre 23 e 25 de novembro, para a quarta Conferência Europeia sobre Comportamentos
Aditivos e Dependências ('Lisbon Addictions 2022'). Subordinado ao tema “Global Addictions”, o evento apresentará os
mais recentes desenvolvimentos científicos neste domínio e explorará desafios relacionados com substâncias ilícitas,
álcool, tabaco, dependência de ecrãs, jogo e outros comportamentos aditivos. A Lisbon Addictions é a maior conferência
europeia nesta matéria.
Um recorde de 1 800 participantes provenientes de 85 países já se inscreveram no evento que apresentará estudos e
investigações inovadoras para ajudar a compreender e responder aos comportamentos aditivos e dependências de hoje.
A Lisbon Addictions é organizada pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD),
pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA); pelo jornal científico Addiction/Society for the
Study of Addictions (Addiction/SSA) e pela International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). O Diretor-Geral do
SICAD, João Goulão e o Diretor do EMCDDA, Alexis Goosdeel, darão as boas-vindas aos participantes.
Durante os três dias, um total de mais de 1 000 apresentações serão distribuídas por cerca de 200 sessões, incluindo
plenárias, “big debates”, workshops e visitas guiadas a e-posters. Cerca de 25 investigadores e profissionais de renome
internacional contribuirão com os seus conhecimentos em palestras e painéis. Os tópicos serão explorados de vários
ângulos: desde políticas públicas internacionais e intervenção, até métodos inovadores e direitos humanos.
Mais uma vez, uma abordagem de “coprodução” foi utilizada para desenhar o programa da conferência em torno de
sessões temáticas, com o objetivo de desenvolver um evento rico, diversificado e inovador. Os “coprodutores” dessas
sessões são a European Society for Prevention Research (EUSPR); a International Network on Health and Hepatitis in
Substance Users (INHSU); a International Society for the Study of Behavioural Addictions (ISSBA); a European Federation
of Addiction Societies (EUFAS); a International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), a Society for the Study of
Addiction (SSA) e o Inter-GLAM, um projeto financiado pela UE para explorar as perspectivas e tendências globais que
moldam os mercados de drogas e das adições.
As oito sessões temáticas coproduzidas são:
• Perspetivas globais sobre adições e mercados de drogas;
• Culturas de prevenção;
• Dependência e problemas com álcool;
• Adições e saúde mental;
• Hepatite C, outras doenças infecciosas e danos relacionados com as drogas;
• Comportamentos aditivos;
• Desafios atuais e futuros na política global de drogas;
• Faixa aberta (para apresentações que não se enquadram nas categorias acima).
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As sessões plenárias definirão o cenário no início de cada dia:
• Plenário I: Garantir o alívio adequado da dor reduzindo o risco de dependência: lições aprendidas e o caminho a seguir;
• Plenário II: Reimaginar a recuperação;
• Plenário III: Desigualdade social no consumo de álcool, consumo de álcool por menores e indústria do álcool.
Os “big debates” também serão um ponto alto do programa, onde especialistas trocarão opiniões e experiências sobre
questões-chave relacionadas com as “Adições Globais”:
• Big Debate I: Tratamento assistido por psicadélicos para distúrbios por uso de substâncias — há muito negligenciado
ou agora sobrestimado?
• Big debate II: Dependência, comportamentos compulsivos e hábitos não saudáveis — uma etiologia comum e
implicações para a prática?
A World Health Organization/WHO (Organização Mundial de Saúde/OMS) e o United Nations Office on Drugs and
Crime/UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre as Drogas e o Crime), duas das organizações internacionais que
estarão presentes no evento, vão promover 3 sessões à hora de almoço (lunch-time sessions):
• Dia 23, das 12h30 às 13h10 — (UNODC + OMS): Projetar intervenções focadas, específicas e centradas em VIH e
hepatite viral para pessoas que usam drogas;
• Dia 23, das 12h20 às 13h10 — (OMS): Álcool na interseção da política e da ciência;
• Dia 24, das 12h20 às 13h10 — (OMS): Dimensões de saúde pública das drogas psicoativas nas atividades e produtos
da OMS.
A conferência oferece uma oportunidade única de networking para investigadores, profissionais e decisores políticos de
vários países que terão um espaço para se debruçarem sobre novos desafios e novas áreas de desenvolvimento no
âmbito dos comportamentos aditivos e dependências.
Toda a conferência decorre em inglês.

Programa: O programa completo e a app podem ser descarregados no site da conferência www.lisbonaddictions.eu
Local (Centro de Congressos de Lisboa): https://lisbonvenues.pt/en/lisbon-congress-center
Newsletter: Para receber atualizações regulares sobre o evento, assine a nossa newsletter http://eepurl.com/bOrqM1
Media: Os jornalistas são bem-vindos e podem inscrever-se na conferência (selecione a opção ‘imprensa’ em ‘registo’):
www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/content/registration
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Eventos paralelos: Vários “side events” terão lugar antes da conferência. Para mais pormenores, por favor, contacte os
organizadores em www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/side-events

Descubra mais: lisbonaddictions.eu |@LxAddictions| www.facebook.com| www.linkedin.com/company/lisbon-addictions| #LxAddictions22
Contacto para a imprensa portuguesa: Sonia.Ferreira@sicad.min-saude.pt
Contacto para a imprensa internacional: Kathryn.Robertson@emcdda.europa.eu — press@emcdda.europa.eu

Organizadores

https://www.linkedin.com/company/76266475/admin/
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