
 

 
O CADin nasce como um projecto de cidadania de várias 
empresas e instituições, conscientes da sua 
responsabilidade social. À Logoplaste juntaram-se BCP, 
BPI, CGD, Capgemini Portugal, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Fundação Huguette e Marcel de Botton, 
Fundação Oriente, Fundação Stanley Ho e Galp Energia, 
entre outras participações. O CADIn é uma instituição 
privada, sem fins lucrativos, à qual foi atribuído o estatuto 
de IPSS. 

 

Serviços 
No CADin encontram-se especialistas no diagnóstico e 
tratamento das perturbações do desenvolvimento, 
comportamento e sociabilização, bem como qualquer tipo 
de disfunções neurológicas. 
Os serviços prestados pelo CADin poderão ser definidos 
da seguinte forma: 
• Avaliação Médica 

Todas as crianças são observadas por um médico a 
quem compete a realização do diagnóstico e plano 
terapêutico. Na elaboração do diagnóstico definitivo 
poderá ser necessário recorrer a testes ou exames 
complementares. 

• Processo Avaliativo 
Conjunto de testes e avaliações necessários à 
formulação do diagnóstico definitivo e que permitem 
conhecer o modo de funcionamento, expectativas e 
recursos das crianças, famílias e suas comunidade. 

• Programa de intervenção 
Plano de tratamento que poderá ser executado nas 
instalações do CADin, na Escola ou em casa. 

 

Especialidades 
Neuropediatria 
Pediatria do Desenvolvimento 
Genética   
Neurofisiologia 
Psiquiatria   
Pedopsiquiatria 
Medicina do Sono 
Psicologia Clínica 
Psicologia Educacional 
Terapia da Fala  
Fisioterapia 
Terapia Ocupacional 
Educação Especial e de Reabilitação 

 
 

 
 

Direcção Clínica: 
Nuno Lobo Antunes 

 
 

Direcção Científica: 
Carlos Filipe 

 
 

Gestão Administrativa e Financeira: 
Rodrigo Câmara 

 
 

Gestão da Bolsa Social: 
Helena Félix da Costa  

 
 

Provedoria da Família: 
Piedade Líbano Monteiro 

 
 
 

Horário de Funcionamento: 
2ª a 6a das 8h30 às 21h00 

e Sábados das 9h00 às 17h00 
 
 

E-mail: 
geral@cadin.net 

bolsa.social@cadin.net 
apoio.familia@cadin.net 

 
 
 

Com uma localização excepcional, a 20 
minutos de Lisboa, no fim da auto-estrada 

Lisboa-Cascais (A5), saída Malveira, encontra 
o CADIn a 50 metros à direita 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CENTRO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
14 de Fevereiro 2009 
18 de Abril de 2009 

 
AUDITÓRIO CADIn 

Edifício CADIn 
Estrada da Malveira – 2750-782 Cascais 
Tel: 214 858 240            Fax: 214 858 250 

Telm.:  912 540 404 
www.cadin.net 

mailto:geral@cadin.net
mailto:bolsa.social@cadin.net


 

O diagnóstico da PHDA em crianças e 
jovens é cada vez mais uma competência 
profissional exigida a diferentes técnicos da 
área da saúde. Sendo um diagnóstico de 
natureza clínica, a sua realização pressupõe 
a aplicação de um conjunto de 
instrumentos específicos, que constituem 
também, fonte de informação preciosa para 
um planeamento da intervenção mais 
adequado.  
 
Este workshop é dirigido a profissionais 
com funções de despiste, diagnóstico, 
encaminhamento e intervenção com 
crianças e jovens com sintomas desta 
perturbação. O programa constitui uma 
formação completa, baseada na experiência 
clínica e de investigação da equipa do 
núcleo de Hiperactividade e Défice de 
Atenção do CADIn em parceria com a 
Faculdade de Motricidade Humana.  
 
O Workshop compõem-se de duas 
partes: uma primeira a decorrer segundo o 
programa apresentado e uma segunda 
acção de supervisão (obrigatória) da 
aplicação dos instrumentos fornecidos na 
primeira parte, nos contextos profissionais 
de cada formando. O diploma de 
frequência do workshop só será 
entregue após realização da sessão de 
supervisão.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatários: Profissionais da área da 
Saúde e Educação com funções de 
despiste, avaliação e encaminhamento de 
crianças e jovens em situações de risco.  

 
(inscrições limitadas a 20 participantes, no caso de 
haver muitos pedidos de inscrição será agendada 
uma sessão extra – mínimo de participantes=10) 
 
Dinamizadores:  
Ana Rodrigues (docente na Faculdade de 
Motricidade Humana);  
Bruno Santo (psicólogo clínico);  
Carolina Viana (psicóloga clínica); 
Daniela Nascimento (Técnica Superior de 
Educação Especial e Reabilitação). 
 
Inscrição: 100 Euros (até dia 04 de 
Fevereiro de 2009). 
125 Euros (a partir de 05 de Fevereiro de 
2009). 
 
 
Inclui Material 
 
 
Nota: Por favor, no acto de inscrição 
preencha a ficha de dados do formando 
para conhecimento da equipa e adequação 
dos conteúdos.  

 
Para mais informações contacte: 

congressos@cadin.net 
Alexandra Carvalho 

Telef: 214 858 240 
Telem: 912540412 

Programa dia 14 de Fevereiro 
 
9.00 – Recepção e entrega de 
documentação 
 
9.30 – 9.45 – Apresentação do Modelo de 
Formação e dos Objectivos do Workshop 
 
9.45 – 10.15 Consensos e Controvérsias 
sobre a avaliação da PHDA na infância e 
adolescência 
 
10.15 – 10.45 – Metodologia de avaliação: 
Instrumentos a utilizar e suas aplicações em 
função das idades, sintomas e contextos.  
 
10.45 – 11.15 – Utilização das Escalas de 
Conners Revistas (Formas Reduzidas- 
versão 97) em contexto clínico. Processos de 
análise e interpretação. 
 
11.30 – 13.30 – Aplicação de instrumentos – 
análise e discussão de casos-tipo – 
modalidade de workshop 
 
Programa dia 18 de Abril 
 
9.00 – Recepção  
 
9.30 – 13.00 e das 14.00 – 16.00 – 
Apresentação, análise e discussão de casos 
dos formandos 
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