
Curso Operador de Prevenção de Alcoolismo e
Toxicodependência

Destinatários
Destina-se a Oficiais e Sargentos dos três Ramos das Forças Armadas, GNR e
equiparados na PSP, preferencialmente com funções de chefia, segurança e instrução
nas U/E/O e/ou militares dos Serviços de Saúde e/ou do Serviço de Assistência
Religiosa.

Finalidade
É um curso para formação de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e
Toxicodependência (OP), elementos constituintes do Núcleo de Apoio ao Comando
(NAC) para o Nível 1 de intervenção nas U/E/O, conforme preconizado no Programa
para a Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Combate às Dependências nas
Forças Armadas (PPCACDFA).
Conforme Despacho13043/00 de 06JUN00 de Sua Exa.o Secretário de Estado da
Defesa Nacional, cumpre à ESSM as ações de formação nesta área.
Transmitir aos militares com funções de coordenação ou chefia uma perspetiva global
do fenómeno da droga, de modo a proporcionar uma adequação de atitudes/ações e
desenvolver aptidões que possibilitem o reconhecimento de comportamentos que
constituam indicio da prática de consumo de tóxicos ou da existência de patologias –
dependência química de drogas e/ou álcool.

Duração
10 Dias Úteis de Formação (DUF).

Plano Curricular

Unidades de Formação/Módulos/Outras Designações Tempos Formação
(Horas)

A.1 – Sensibilizar para a problemática da
nicotinodependência em Portugal e identificar alguns dados
da situação atual

01

A.2 – Sensibilizar para a problemática do álcool em Portugal
e identificar alguns dados da situação atual 01

A.3 – Sensibilizar para a problemática da droga em Portugal
e identificar alguns dados da situação atual 01

A.4 – Sensibilizar para a importância das políticas para álcool
e drogas em meio laboral. Conhecer diferentes perspetivas
de intervenção e estratégias de ação

02

A.5 – Conhecer o PPCACDFA/MDN e o seu desenvolvimento
e aplicação específica ao nível do MDN; Marinha; Exército e
Força Aérea. Identificar competências de atuação

07

A.6 – Sensibilizar para a especificidade da Justiça Militar e
dos seus meios no combate ao tráfico 02



,
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Certificação
Certificado comprovativo de frequência do curso com aproveitamento.

A.7 – Reconhecer a importância da prova e outras evidências
no crime de tráfico 02

A.8 – Identificar mecanismos neuro químicos intervenientes
no consumo de substâncias psicoativas 02

A.9 – Conhecer as características e técnicas farmacológicas
das drogas ilícitas 02

A.10 – Contactar com os métodos utilizados pelas Equipas
Cinotécnicas da GNR na deteção de substâncias 02

A.11 – Contactar com os métodos utilizados pela Brigada de
Trânsito no combate ao abuso de álcool 02

A.12 – Sensibilizar para a relação entre sinistralidade e uso
de álcool e drogas em meio laboral 05

A.13 – Conhecer a importância do significado e rigor dos
termos utilizados na área da dependência de substâncias 02

A.14 - Identificar métodos e técnicas analíticas e de rastreio
dos laboratórios de toxicologia 04

A.15 - Conhecer os princípios e etapas da cadeia de custódia
.

02

A.16 – Identificar o papel pioneiro da UTITA no modelo de
tratamento Minnesota. Conhecer métodos de avaliação,
diagnóstico e monitorização de dependência de substância

06

A.17 – Reconhecer a necessidade de intervenção médico –
medicamentosa em casos de intoxicação e privação de
substâncias

02

A.18 – Conhecer as diferentes modalidades e níveis de
intensidade de tratamento em função da gravidade e
prognóstico

03

A.19 – Reconhecer características e aspetos específicos de
diferentes substâncias psico ativas 04

A.20 – Sensibilizar para a importância dos grupos de ajuda
mútua no processo de recuperação e prevenção da recaída 04

A.21 – Conhecer a organização e funcionamento dos
laboratórios de toxicologia do HMP e do LAFTM 04

Total 60


