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TERCEIRA CONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 
Especialistas de todo o mundo analisam o futuro das adições em conferência europeia pioneira 

(15.10.2019, Lisboa) “The future of addictions: new frontiers for policy, practice and science “ é o tema da terceira 
Conferência Europeia sobre comportamentos aditivos e dependências (#LxAddictions19) que terá lugar em Lisboa, 
entre 23 e 25 de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa. Lisbon Addictions é a maior conferência europeia nesta 
matéria e propõe-se abordar temas como as drogas ilícitas, o álcool, o tabaco, o jogo, entre outros comportamentos 

aditivos.  

A Lisbon Addictions deste ano regista um recorde de 1300 participantes oriundos de 80 países numa conferência que 
será uma montra da investigação de ponta para ajudar a caracterizar, compreender e responder aos problemas 
relacionados com os comportamentos aditivos e as dependências. Trata-se de um evento co-organizado pelo SICAD 
(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), EMCDDA (Observatório Europeu da Droga 
e da Toxicodependência) cuja sede é em Lisboa, o jornal científico Addiction/Sociedade para o Estudo das Adições 
(Addiction/SSA); e a Sociedade Internacional de Editores de publicações sobre Adições (ISAJE). João Goulão, diretor-

geral do SICAD e Alexis Goosdeel, diretor do EMCDDA iniciarão os trabalhos com uma sessão de boas-vindas.  

 

Durante três dias, serão realizadas cerca de 850 apresentações distribuídas por 150 sessões que vão desde plenários, 
big debates, workshops e visitas guiadas a e-posters. Mais de 20 peritos e profissionais de renome internacional 
contribuem com o seu conhecimento  como oradores principais ou participando em painéis. Canábis, opiáceos, álcool, 
dependência de écran, tabaco e novas substâncias psicoativas estão entre os temas a abordar sob vários ângulos – 

desde as políticas internacionais e intervenções, aos direitos humanos e à apresentação de dados científicos.  

As sessões plenárias dão o mote no início de cada dia: 

 Plenary I:  New frontiers to addiction science 

 Plenary II:  Learning from the past to meet the challenges of the future 

 Plenary III:   Horizons in addiction science  

 

Uma das novidades desta edição são os big debates que abordam os temas do momento, no final de cada dia da 
conferência: 

 Will changes in cannabis policy result in greater costs or greater benefits? 

 Industry friend or foe? Can industry contribute to better addiction science, policy and actions? 

 How do we get greater involvement of civil society and affected communities in shaping addiction research, 

policies and practice? 
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Este ano foi utilizada uma nova abordagem de co-produção para a elaboração do programa de conferência, tendo como 
objetivo desenvolver um evento único, inovador e diversificado. Os seis co-produtores desta edição são: European 
Federation of Addiction Societies (EUFAS); International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU); International 
Society for the Study of Drug Policy (ISSDP); International Society for the Study of Behavioural Addictions (ISSBA); Society 
for the Study of Addiction (Addiction/SSA) e o projeto FuturiZe, financiado pela União Europeia. Cada um destes parceiros 

criou um programa de atividades em torno de tópicos selecionados (“thematic tracks”). 

 

A track do projeto FuturiZe terá lugar na ”Futures Zone” onde decorrerão as sessões com foco nas  tendências e tópicos 
voltados para o futuro, incluindo a área digital, políticas futuras de drogas, formas de monitorização inovadoras e novos 
horizontes terapêuticos. Neste local, terão lugar demonstrações de tecnologia, de redação participativa, e workshops 
interactivos. Este projeto disponibilizou bolsas a 120 profissionais que, de outro modo, não teriam podido participar no 

evento. 

 

Nos dias anteriores à Lisbon Addictions decorrerão, no mesmo local, quatro eventos paralelos:  

• International symposium on drug checking (22 de outubro):  

www.emcdda.europa.eu/event/2019/10/international-symposium-drug-checking_en 

• 9th Symposium of the Alcohol Policy Network Europe (APN) (22 de outubro): 

www.alcohopolicynetwork.eu 

• Health without barriers — 2nd European Conference on Prison Health (21–22 de outubro) 

www.healthwithoutbarriers.org 

• International Cannabis Toolkit Workshop (22 outubro) 

https://canntoolkit.com 

 

A Conferência oferece uma oportunidade única de networking para investigadores, profissisonais e especialistas de 
vários países em políticas relacionadas com os CAD e disciplinas que abordam novos desafios e áreas em 
desenvolvimento. Durante a conferência,  a revista científica The Lancet vai lançar um novo conjunto de artigos 
especialmente elaborados pelos principais investigadores que analisam criticamente a evidência global sobre 

problemas relacionados com as drogas (The Lancet Series on Drug Use). 

 

O programa completo e a app podem ser descarregados em: www.lisbonaddictions.eu 
Centro de Congressos de Lisboa: https://lisbonvenues.pt/en/lisbon-congress-center 
 
Nota: toda a Conferência decorre em língua inglesa.  
 
Assessora de imprensa  (imprensa nacional ): Sonia.Ferreira@sicad.min-saude.pt 
Assessora de imprensa (imprensa internacional): Kathryn.Robertson@emcdda.europa.eu — 
press@emcdda.europa.eu 
 
Mais informações em:  www.lisbonaddictions.eu | www.facebook.com | @LxAddictions| #LxAddictions19 
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