
Comportamentos Aditivos e 

Dependências: 

https://www.arsnorte.min-
saude.pt/comportamentos-

CRI Vila Real:   https://www.arsnorte.min-saude.pt/
comportamentos-aditivos-e-
dependencia/contactos/cri-vila-real/  

Consulta de jovens e ficha de 
referenciação:  

https://www.arsnorte.min-saude.pt/
comportamentos-aditivos-e-
dependencia/contactos/consultas-de-
prevencao/  

Ligações Úteis:  https://www.arsnorte.min-saude.pt/
comportamentos-aditivos-e-
dependencia/ligacoes-uteis/#content  

 

 

Centro de Respostas 
Integradas de Vila 

Real 

Rua Dr. Manuel Cardona  

Centro de Saúde n.º 1 

5000-558 Vila Real 

Telefone: 259 001 100  
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Consulta de Crianças e Jovens em 

Risco 

Espaço de atendimento e aconselhamento gratuito, anónimo e 

confidencial a funcionar no gabinete de saúde juvenil de Vila Real do 

Instituto  

Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

 

Integrada no “Programa Cuida-te” cuja missão é a intervenção na área da 

saúde juvenil e promoção de estilos de vida saudáveis. 

 

Objetivo:  

Promoção de respostas ao nível da prevenção, privilegiando o diagnóstico e a 

intervenção precoce, no âmbito das dependências e comportamentos aditivos. 

 

Destinatários 

Jovens entre os 12 e os 25 anos 

 

Funcionamento 

Terça-Feira 

(das 9h às 16h) 

 

Contactos 

Rua Dr. Manuel Cardona  

5000-558 Vila Real 

 

Marcação de consulta: cj.vreal@arsnorte.min-saude.pt 

Riscos & Desafios  

O RISCOS & DESAFIOS é um programa de desenvol-
vimento de competências de vida que se dirige a todos os 
estudantes a frequentar o 1º ano. Pretende promover a 
adaptação académica e o crescimento psicossocial do jo-
vem universitário através do desenvolvimento de compe-
tências pessoais e sociais. 

 

Objetivos gerais: 

1. Facilitar a adaptação e o sucesso do estudante no contexto universitário; 

2. Promover a construção de uma rede social de apoio entre estudantes uni-
versitários; 

3. Promover comportamentos de proteção e prevenir comportamentos de 

risco para a saúde; 

4. Desenvolver competências pessoais e interpessoais; 

5. Promover a adoção de estilos de vida saudáveis; 
Diminuir as taxas de abandono no primeiro ano de frequência universitária. 

 

Desenvolve-se em contexto de grupo através de metodologias ativas e participa-
tivas, a realizar num conjunto de 8 sessões semanais, 1 por semana e com dura-
ção de 2 horas. 

 O impacto da Universidade no Estudante. Saúde, bem-estar e competências 

 A competência interpessoal 

 Estados emocionais 

 Autonomia e Interdependência 

 Identidade e Autoestima 

 Otimização do tempo: gestão dos estilos de vida 

 Integridade e relações interpessoais positivas 
Resumo e reflexões finais 
 
 

Ao participares receberás um certificado emitido pela ARS, Norte, IP. 


