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Festival VILA 2017 Lousada:

CRI Porto Oriental promove acções 
de prevenção e redução de riscos no 

Festival VILA, em Lousada
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, O CRI Porto Oriental, a 

convite da Câmara Municipal, esteve presente, mais uma vez, no 
Festival VILA 2017 que animou Lousada durante 3 noites. Neste 
evento musical destinado aos jovens lousadenses, que decorreu no 
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, participaram centenas de artis-
tas locais e oito de renome nacional e internacional, de diversos es-
tilos musicais.

Partindo do pressuposto que existe uma forte relação entre o 
consumo de substâncias psicoactivas e os contextos recreativos, 
como eventos de música e de dança, O CRI Porto Oriental desen-
volveu um programa de prevenção dos riscos e redução dos danos 
que teve como objectivos: diminuir os comportamentos de risco as-
sociados ao consumo e aumentar o grau de segurança dos fre-
quentadores do Festival em relação aos acidentes de viação. 

Para este evento musical, o CRI Porto Oriental mobilizou vários 
profissionais de saúde para a dinamização de várias estratégias 
preventivas, sensibilizando os jovens para os riscos relacionados 
com a associação de álcool e outras substâncias à condução rodo-
viária e informando acerca das competências necessárias para 
uma condução segura.

Esta foi mais uma acção que decorreu em parceria com a Câ-
mara Municipal de Lousada, no âmbito do Plano de Respostas Inte-
gradas (PRI não financiado), através do desenvolvimento de ac-
ções de intervenção comunitária concebidas para o estabelecimen-
to de uma relação de proximidade com os jovens frequentadores 
deste tipo de evento festivo, avaliando os comportamentos de risco 
em contextos recreativos nocturnos, relacionados com à associa-
ção do álcool e cannabis aos riscos rodoviários. 

A exemplo do ano passado, o CRI Porto Oriental apostou numa 
intervenção de proximidade com os jovens, procurando contribuir 
para a promoção da saúde e promover alternativas para uma diver-
são saudável, através de acções de prevenção selectiva e indicada 
e de acções de redução de riscos e minimização de danos juntos 
dos frequentadores deste Festival da Juventude. Foram dinamiza-
das várias acções preventivas e de redução de riscos, desde a dis-
tribuição de material informativo, conversas informais com os jo-
vens no recinto dos concertos, realização de testes do álcool (para 
detenção do grau de alcoolémia) até a oferta de bebidas cool, sem 
álcool. 


