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PSP - Polícia de Segurança Pública 

Sumário do Compromisso A PSP através dos elementos policiais afectos ao programa Escola Segura (PES), 
numa, perspectiva de prevenção criminal e intervenção pedagógica/educativa 
junto das comunidades educativas, especialmente junto do universo de crianças e 
jovens entre os 6 e os 18 anos de idade, procede a uma abordagem mediante dois 
tipos de intervenção:  
1 – Realização de acções de informação/sensibilização na temática do álcool;  
2 – Desenvolve acções de fiscalização na venda de bebidas alcoólicas a menores, 
nas imediações dos estabelecimentos de ensino.  
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Área do Compromisso 5 – Assegurar que é cumprido o limite legal para consumo e venda de bebidas 
alcoólicas;  
6 – Promover mudanças de atitude entre crianças e adolescentes. 

Histórico do Compromisso Não tem. 
Data de início 05-09-2011 00:00  
Data do final 02-07-2012 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

29-02-2012 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

16-07-2012 00:00  

Actividades do compromisso Aconselhamento junto de comunidades escolares 6–16 anos. 
Tipo de actividades do 
compromisso 

Aconselhamento. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos Actividade 5 – Realização de 3 operações de fiscalização, de âmbito nacional, de 

venda de bebidas a menores junto de estabelecimentos de restauração e bebidas 
nas imediações de escolas;  
Actividade 6 – Realização de 142 acções de informação/sensibilização junto das 
comunidades educativas. 

Relevância Contribuir para a diminuição do consumo de álcool por parte da comunidade 
escolar. 

Número de indivíduos 369 elementos policiais. 
Tempo da intervenção    
Custos    
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 3600 alunos. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Médio e longo prazo. 
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Questionário    
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos    
 


