FICHA DE PROJETOS E AÇÕES

Titulo do projeto/ação

Departamento/Divisão
Palavras-chave
(as três principais)
Descrição/caracterização

Objetivos

Estudo da Cultura Recreativa como Instrumento para a
Prevenção de Comportamentos de Risco (ECRIP) /
Instituto Europeu para o Estudo dos Fatores de Risco e
Proteção de Crianças e Adolescentes (IREFREA)
Divisão de Promoção de Saúde
Jovens | Prevenção de Comportamentos de Risco |
Consumos no Contexto Recreativo
Diagnóstico dos consumos recreativos em espaços
noturnos no Concelho de Odivelas. Para o efeito foi
constituída uma equipa de investigadores entre o ISCE e
a CMO/DPS, que pretende a caracterização do jovem
frequentador dos espaços noturnos do Concelho, bem
como, o conhecimento do tipo de consumos.
. Incrementar uma atividade conjunta na prevenção de
comportamentos de risco;
. Avaliar os consumos no contexto recreativo e definir
medidas de prevenção;
. Concretizar um estudo no Concelho de Odivelas;
. Produzir informação para diagnosticar.

Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade

Entidades parceiras

Projeto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências (PECPT); Interesse e
disponibilidade das entidades e instituições promotoras e
parceiras em continuar a participar.
Comunidade do Concelho de Odivelas – em especial a
população mais jovem
IREFREA/Instituto Superior de Ciências Educativas
(ISCE)
Câmara Municipal de Odivelas

Horizonte da execução

Data de início: 2006

Destinatários
Entidade promotora

Data de fim: 2009
Situação atual
Entidade financiadora
Programa de financiamento

Duração: duração prevista de 3 anos
Concluído

Orçamento global
Despesas elegíveis globais
Financiamento global
Resultados esperados
Inconvenientes da não
realização
Nível de prioridade de
execução de acordo com
objetivos para a área
Contacto do responsável
E-mail
Website

Não implica custos diretos ao Plano e Orçamento da DPS

Diagnóstico dos consumos e tipo de consumos efetuados
no Concelho de Odivelas menos fidedigno

Baixa

Média

Alta

x

Chefe de DPS | Dra. Paula Ganchinho | 219 320 970
paula.ganchinho@cm-odivelas.pt
www.cm-odivelas.pt

