em debate em 2013/2014
Drogas – evitar e enfrentar as dependências
A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, considerando o aumento crescente
do consumo de drogas por um número alargado de pessoas, no qual se inclui uma parte
significativa da população mais jovem, entende adequado promover uma reflexão sobre a
matéria no âmbito das ações enquadradas e desenvolvidas no contexto da execução do
Programa Parlamento dos Jovens, designamente durante a Sessão Nacional do ensino Básico,
a realizar sobre o tema “ Drogas: evitar e enfrentar as dependências”.

Sugestões de ligação a algumas páginas de interesse para o debate do tema

Portal da Saúde da União Europeia - Página institucional
http://ec.europa.eu/health/drugs/portal/index_pt.htm
- Fórum - http://ec.europa.eu/health/alcohol/forum/forum_details/index_en.htm


Organização Mundial de Saúde
- Prevenção e Jovens http://www.who.int/substance_abuse/activities/prevention/en/i
ndex.html



Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência
- Página institucional http://ec.europa.eu/health/drugs/portal/index_pt.htm
- Portal de Boas Práticas http://www.emcdda.europa.eu/best-



Grupo Pompidou

- Página institucional http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp


European Institute of Studies on Prevention
- Página institucional - http://www.irefrea.org/



National Institute of Drug Abuse
- Página institucional - http://www.drugabuse.gov/
- Página juvenil http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=
pt-PT&dl=pt&lp=EN_PT&a=http%3a%2f%2fteens.drugabuse.gov%2f
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Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências
- Página institucional - http://www.idt.pt/PT/Paginas/HomePage.aspx
- Site infanto juvenil - http://www.tualinhas.pt/InfantoJuvenil/homepage.do2
- Guia de recursos na área das dependências
http://www.idt.pt/PT/Noticias/Paginas/GUIAdeRECURSOSdaSA%C3%
9ADEEDEP%C3%8ANDENCIAS.aspx



Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP – Região
Autónoma da Madeira
Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e
Dependências
- Página institucional - http://iasaude.sras.govmadeira.pt/prevencaodependencia/



Direccion General de Atencion à las Drogodependências – Gobierno de
Canárias
- Página institucional http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/dgad/



European Drug Addiction Trial
- Página institucional - http://www.eudap.net/



Learn Genetics
http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/drugs/mouse.html

Consumo de álcool, tabaco e outras drogas
Campanhas



Campanha preventiva em meio desportivo “Eu, tu, nós…juntos no
desporto. Sem drogas”

Descrição
Spot televisivo –
Canoagem – Helena
Rodrigues

Link

http://www.youtube.com/watch?v=DW50145icdk&feature=relmfu
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Spot televisivo – Jet Ski –
Henrique Rosa Gomes
Spot televisivo – Karaté Liliana Félix e Sara
Teixeira
Spot televisivo – Futebol
- Danielson
Spot televisivo – BTT –
Emanuel Pombo
Spot televisivo – Andebol
– Esmeralda Gouveia
Spot televisivo – Voleibol
– Fabiola Gomes

http://www.youtube.com/watch?v=18T8gmXT9V0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=OCuu_vlcgVk&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=rhrkpTWIg9Q&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=GbGSd7mKs3g&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=3E6E_Hgnk5g

http://www.youtube.com/watch?v=0WQb9tBVGas&feature=relmfu

Spot televisivo – Natação
adaptada – Filipe Rebelo

http://www.youtube.com/watch?v=69KRhdQMJ8g&feature=relmfu

Spot televisivo –
Automobilismo –
Francisco Abreu

http://www.youtube.com/watch?v=yZbyAYCpyYw&feature=relmfu

Spot televisivo –
Basquetebol – Maria João

Vídeo coletivo

Campanha de prevenção
do alcoolismo “Copos
quem decide és tu”

http://www.youtube.com/watch?v=hJEOWkc9mpw

http://www.youtube.com/watch?v=bynS01QI2ks

http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/Programas_Projectos/cop
osQuemDecideEsTu.pdf

Campanha prevenção do http://www.boiretrop.fr/
alcoolismo

2013.11.20

Campanha de prevenção
do tabagismo

www.fundacaoportuguesadopulmao.org

RAYPRO
–
online
Resource on Alcohol and
Youth Projects for those
who wish to share good https://webgate.ec.europa.eu/sanco_eahf/raypro/
practice or find good
examples to build on.

Prevenção do tabagismo
Campanha “Feio é Fumar.
Tu não comeces.”

http://www.youtube.com/watch?v=_ChvmV5r_wg
http://www.youtube.com/watch?v=b3s1C2dR54I
http://www.youtube.com/watch?v=-D0r6Af1J0M&feature=relmfu

Campanha 100%
http://www.100porcentocool.pt/#/homepage

Campanha “Fumar fica-te
a matar”. Pulmonale –
Associação portuguesa de
luta contra o cancro do
pulmão.

http://www.pulmonale.pt/component/content/article/316-novembromes-do-cancro-do-pulmao-pulmonale-lanca-campanha-fumar-fica-tea-matar
http://www.youtube.com/watch?v=nBem4dqySZ8

Jogo on line
http://blogdalergia.blogspot.pt/2012/10/por-um-mundo-livre-docigarro-game-on.html

Brochura para jovens

Campanha geral

Campanha Mundial

http://drugfactsweek.drugabuse.gov/files/teenbrochure_508.pdf

www.boysandgirlslabs.eu/?page_id=79

Http://www.unodc.org/drugs/en/campaign-tools/index.html
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Spot campanha juvenil

http://www.youtube.com/watch?v=VaA1YX6BS1I&feature=youtu.be

Consulta de vídeos e
experiências

http://www.talktofrank.com/
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