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DGE - Direcção-Geral de Educação 

Sumário do Compromisso Promoção do conhecimento da legislação atualizada sobre o álcool e estratégias a 
ele associadas, de âmbito europeu e nacional. Divulgação alargada de informação 
atualizada, clara e incisiva, junto das escolas, em particular, e do público em geral. 
Página Web e correio eletrónico.  
Sensibilização e reforço da inclusão das temáticas conexionadas com a Promoção 
e Educação para a Saúde, o desenvolvimento de projetos / atividades / dinâmicas 
associadas à prevenção do alcoolismo, efeitos nocivos e padrões aceitáveis no 
Projeto Educativo de Escola.  
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Área do Compromisso Desenvolver programas de informação e educação, visando os efeitos do 
consumo nocivo do álcool.  
Promover mudanças de atitude entre crianças e adolescentes. 

Histórico do Compromisso Das ações realizadas pela DGIDC, destaca-se: a publicação de recursos 
pedagógicos, de que é exemplo o referencial Consumo de Substâncias 
Psicoactivas e Prevenção em Meio Escolar e onde se incluem os problemas ligados 
ao consumo de bebidas alcoólicas; a participação na construção do Plano 
Nacional e redução dos problemas ligados ao álcool, a participação nos sistemas 
de informação,  recolha e análise de dados (estudos INME e HBSC); a colaboração 
na criação e dinamização do diretório do Álcool, a monitorização dos trabalhos 
desenvolvidos em meio escolar, através do Edital.  
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Actividades do compromisso 1. No âmbito da Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar, tratamento 
e divulgação de informação atualizada sobre o álcool e riscos relacionados com o 
seu consumo,a nível nacional e europeu: legislação e estratégias associadas. Esta 
divulgação será enviada diretamente por correio eletrónico para os 
coordenadores da área temática da educação para a saúde.  
2. Reforço e apoio ao desenvolvimento de projetos / atividades / dinâmicas 
associadas à prevenção do alcoolismo, efeitos nocivos e padrões aceitáveis, 
decorrentes da sua inclusão no Projeto Educativo de Escola. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Tipo de atividades do compromisso: Educação  
Grupo-alvo imediato: professores; diretores; pais/encarregados de educação  
Grupo-alvo mediato: Alunos do ensino básico e secundário  
Instrumentos/medidas: site na internet, plataforma moodle da DGIDC, correio 
eletrónico, documentos/materiais informativos e de sensibilização. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos 1. Assegurar que os coordenadores da área temática da educação para a saúde 

tenham acesso a legislação atualizada sobre o álcool e estratégias a ele 
associadas, a nível nacional e europeu.  
 
2. Aumentar o número de escolas que declaram desenvolver projetos de 
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prevenção do consumo do álcool, estabelecendo parcerias e envolvendo a 
comunidade educativa, nomeadamente alunos, pais/encarregados de educação e 
professores.  

Relevância Aumentar o nível de informação sobre o álcool e riscos associados ao seu 
consumo, através do tratamento, disponibilização e divulgação da legislação 
europeia e nacional e estratégias associadas de forma clara e incisiva, junto das 
escolas.  
Reforçar o desenvolvimento de projetos em meio escolar, através do apoio à sua 
inclusão no Projeto Educativo de Escola e à realização de atividades / dinâmicas 
associadas à prevenção do alcoolismo, efeitos nocivos e padrões aceitáveis.  

Número de indivíduos 2. 
Tempo da intervenção 14h/semana. 
Custos    
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas    
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2 1. Coordenadores da área temática da educação para a saúde: 75%  2. Escolas que 

declaram desenvolverem projetos de prevenção do consumo do álcool: 75%  
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Competências (conhecimento, capacidades, atitudes) e determinantes do 
comportamento, junto de cinco escolas piloto (uma por DRE), num horizonte 
temporal de três anos. 

Questionário Questionário on-line, no âmbito do Edital. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

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


