
Jovens deAveiro Viana eViseu já bebemaos14
Norte

Os jovens de Aveiro Viana do
Castelo eViseu começam abeber
álcoolpouco depois dos 14 anos e
a fumar quando ultrapassam os 15
anos revela umestudo efectuado
pelo Instituto Europeu para o Es
tudo dos Factores de Risco em

CriançaseAdolescentes EFREA
O estudo efectuado em 2007

e apresentado recentemente em
Aveiro abrangendo um universo
de 150 indivíduos em cada uma
das cidades que frequentam a noi
te considera que os jovens de
Aveiro são os que começam a in
gerir álcool mais cedo 14 63
anos enquanto os de Viana do
Castelo só o fazem a partir dos
14 94 anos e os de Viseu pelos
14 96 anos de idade

No contacto com o tabaco são
no entanto os jovens deViseu que
começama fumarmais cedo aos
15 16 anos seguidospelos deAvei
ro 15 27 anos e os de Viana do
Castelo 15 69 anos

Droga a partir dos 16
A experiência do consumo de
drogas é feita mais tarde a partir
dos 16 anos na generalidade das
três cidades É o caso dos jovens
de Aveiro que se iniciaram no
consumo de cannabis aos 16 7
anos de idade Os jovens de Via
na do Castelo que frequentam a
noite são os que mais tarde con
sumiramde ketamina 25 anos e
os de Aveiro nos de cogumelos
23 4 anos Na cocaína são os de
Viseu que mais tarde tiveram o
primeiro contacto

Aveiro é ondea maioria dos jo
vens que frequentam a noite teve
mais relações sob o efeito do ál
cool 12 2 enquanto emViseu a
percentagem é de 12 1 e deViana é
de 11 E Viseu é a cidade onde
no espaço de umano os jovens ti
veram uma vez relações sexuais
sob o efeito do álcool 473 lon
ge de Viana do Castelo 40 7 e
Aveiro 40 3 Pelo menos uma
vez no espaço de um ano os jo
vens deViseu tiveram relações se
xuais sob oefeito de drogas foram
18 7 longe dos 8 7 de Aveiro e
dos 15 2 de Viana do Castelo
A idade média dos jovens in

quiridos é de 21 anos e são os de
Viseu os que mais tarde tiverama
sua primeira relação sexual aos
17 2 anos seguidos dos de Viana
17 1 anos eAveiro 16 9 JesusZing
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