
 

 
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil 
(CADin) nasce como um projecto de cidadania de 
várias empresas e instituições, conscientes da sua 
responsabilidade social. O CADIn é um Centro de 
cariz universitário, que junta à actividade clínica a 
investigação, ensino e divulgação. Centro que acolhe 
crianças jovens e adultos trabalha para contribuir para 
uma sociedade mais justa e sem discriminação. 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 disfunção neurológica ou emocional. 
 
Os serviços prestados pelo CADin incluem: 
• Avaliação Médica 

Ao médico compete a realização do diagnóstico e 
plano terapêutico. Na elaboração do diagnóstico 
definitivo poderão ser necessários 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 
sua comunidade. 

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

As famílias com menores recursos económicos podem 
requerer apoio financeiro da Bolsa Social. 

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 
Terapia Familiar 
Integração Profissional 

 
Direcção Clínica: 

Nuno Lobo Antunes 
 

Direcção Científica: 
Carlos Nunes Filipe 

 
Gestão Administrativa e Financeira: 

Vítor Simões 
 

Gestão da Bolsa Social: 
Helena Lopo de Carvalho  

 
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 

 
Site: 

www.cadin.net 

Outros contactos: 
 

Estrada da Malveira- Edifício CADIn  

2750-782 Cascais 

Telefones: 214 858 240/ 912540404; Fax: 

214 858 250. 
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2º Encontro: 27 de Março de 2010 - 9h30–
13h - “Défice de Atenção/Hiperactividade 
(PHDA) e problemas de comportamento  – 
Estratégias de intervenção em contexto 
familiar.” 
 
3º Encontro: 24 de Abril de 2010- 9h30-13h 
- “Défice de Atenção/Hiperactividade e 
problemas de comportamento - Como intervir 
na escola e na gestão em casa de tarefas 
escolares.” 
 
1º Encontro*: 22 de Maio de 2010- 14-17H 
“Défice de Atenção/Hiperactividade e 
Problemas de comportamento – Dificuldades na 
aplicação das estratégias de intervenção.” 
 
*Adiado por não ter sido atingido o número mínimo de participantes para o 
dia 27 de Fevereiro de 2010. 

 
INSCRIÇÃO VÁLIDA APÓS PAGAMENTO 
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A Perturbação de Hiperactividade e Défice de 
Atenção (PHDA) é uma perturbação do 
neurodesenvolvimento que consiste num padrão 
persistente de desatenção e/ou hiperactividade-
impulsividade.  
 
As crianças com PHDA têm dificuldades marcadas 
em prestar atenção a determinadas tarefas, em 
inibir e regular o nível de actividade e os seus 
comportamentos. 
 
Por estas dificuldades, estas crianças têm, muitas 
vezes, comportamentos considerados 
problemáticos que dificultam o quotidiano familiar 
e escolar. 
 
Estes encontros têm como objectivo:  

1) Esclarecer questões sobre a PHDA, os 
comportamentos-tipo nas diferentes fases 
de desenvolvimento e as dificuldades na 
aplicação das estratégias de intervenção. 

2)  Apresentar e treinar estratégias a serem 
utilizadas em contexto Familiar. 

3) Apresentar e treinar estratégias a serem 
utilizadas em contexto Escolar e na 
gestão em casa de tarefas escolares. 

 
Informações importantes:  

1- Inscrição válida após pagamento. 
2- Número limite de participantes: 20 pessoas. 
3- Número mínimo de participantes: 10 pessoas 

(O encontro não se realiza caso, a cinco dias do 
mesmo, o número de inscrições seja inferior a 10). 
 
 

 

As sessões estão organizadas em duas partes: 
 
1- Exposição teórica sobre a temática do 
encontro. 
 
2- Dinâmica de grupo, para que os pais possam 
aplicar alguns conhecimentos e estratégias 
adquiridos previamente e reflectir sobre os 
mesmos. 
 
Local: Auditório CADIn- Edifício CADIn- Estrada 
da Malveira – 2750-782 Cascais  
 
Dinamizadores: Técnicos do Núcleo dos 
Défices de Atenção/Hiperactividade e Problemas 
do Comportamento (CADIn). 
 
Destinatários: Pais  
 
Preços de inscrição:   
1- Por cada Encontro: 

1.1- Pais de (ou) utentes do CADIn – 30 Euros 
(preço por pessoa); Preço por casal - 50 
Euros. 
1.2 - Pais em geral – 45 euros (preço por 
pessoa); Preço por casal - 80 euros. 

2- Para os três Encontros: 
2.1- Pais de (ou) utentes do CADIn – 75 euros 
(preço por pessoa); Preço por casal – 135 
euros. 
2.2 - Pais em geral – 120 euros (preço por 
pessoa); Preço por casal – 225 euros. 
 

Mais informações: 
www.cadin.net 
214 858 241; 912540412 
 
 

Informações úteis FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
1º Encontro     2º Encontro  3º Encontro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

 

Profissão  

Local de Trabalho  

Telefone  

Email  
 

 
 
 
Morada (para o recibo) 

 

 

Nº de Contribuinte 
 

(para o recibo) 

 

 

Modo de Pagamento:  Por  favor  faça  a  sua transferência 

para  o  NIB  0010  0000  3223700000246  (Banco  BPI  – 

Agência de Cascais/Guia) e anexe  o  talão  comprovativo  

à ficha de inscrição. 
 

 
Envie para Congressos@cadin.net ou Estrada  da 
 

Malveira – 2750-782 Cascais; Fax: 214 858 250 
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