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1- INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZANDO O PROJETO 

O Projeto “Eu e os Outros”, foi desenhado por uma equipa técnica ligada à Linha Vida SOS 

Droga em Setembro de 2006 e surge integrado no desenvolvimento do Site juvenil “Tu Alinhas. 

O projeto tem por objetivo genérico promover a reflexão em grupo sobre temas do 

desenvolvimento ligados à adolescência, criando uma dinâmica de grupo geradora de 

crescimento pessoal e social. Constitui-se como um instrumento promotor de processos de 

tomada de decisão, confrontação no seio do grupo e exploração de informação dirigido a 

grupos de jovens entre os 10 e os 18 anos. Procura-se, através da narrativa interativa, um 

conjunto de decisões partilhadas, na resolução de problemas do dia-a-dia. Este projeto foi 

estruturado com base num conjunto integrado de modelos teóricos (Modelo 

Compreensivo/Social; Modelo Cognitivo/Informativo; Modelo de Promoção da Saúde; Modelo 

de Influência Social; Modelo Construtivista; Teoria do Jogo). É proposto o desenvolvimento de: 

tomadas de decisão pessoais e sociais; assertividade – conseguir dizer o que pensa e sente 

adequadamente; competências de comunicação – capacidade de interpretação, 

posicionamento e transmissão de ideias; gestão de conflitos – identificação dos problemas, 

procura de compromissos, (re) definição de estratégias de negociação; e gestão de emoções – 

resistência à frustração, simpatia vs. empatia, ressonância afetiva. 

Outro objetivo genérico mais abrangente e que se coaduna com os objetivos gerais do IDT.IP e 

do DIC (Departamento de Intervenção na Comunidade) é a formação de técnicos na área da 

prevenção do consumo de substâncias, dotando esses técnicos com a capacidade de utilização 

de um material de prevenção abrangente e de estratégias de formação de técnicos no terreno. 

Tal acontece pois o projeto prevê a formação de técnicos das equipas de tratamento e das 

equipas de prevenção do IDT, espalhadas pelo país, formação essa que é replicada pelos 

técnicos do IDT junto de outros técnicos no terreno (professores, psicólogos escolares, 

técnicos psicossociais, estudantes universitários, entre outros). 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo de 

2010/2011. 



 

_ORGANIZAÇÃO INTERNA – IDT 

A coordenadora responsável pelo projeto “Eu e os Outros”, Dra. Patrícia Pissarra e os seus 

colaboradores, mentores do Projeto e responsáveis pela parte criativa, Dr. Raúl Melo e o Dr. 

Nuno Marreiros, organizaram a estrutura das histórias, bem como os planos de intervenção 

nas formações dadas aos técnicos de suporte. A Dra. Joana Lamas e Dra. Vera Ribeiro 

constituem a equipa técnica e têm a função de facilitar o acesso ao projeto, esclarecer dúvidas 

relacionadas com as estratégias e metodologias, realizar o tratamento dos dados da avaliação 

do projeto e contribuir na elaboração dos materiais, bem como outras questões relacionadas 

com o desenvolvimento e implementação do projeto. A equipa técnica tem ainda como função 

o desenvolvimento e incrementação do projeto bem como fornecer formação e material 

necessário aos Técnicos de Suporte. 

A Linha Vida, através dos contactos que recebe para o seu número anónimo e confidencial, 

deverá, quando tal se justifique: explicar como se faz o pedido de inscrição; encaminhar os 

pedidos de inscrição; explicar em que consiste o projeto; responder a questões específicas 

colocadas diretamente ou em role-playing no âmbito do projeto; responder a algumas 

questões relacionadas com as estratégias e metodologia de intervenção; encaminhar, caso 

assim se justifique, para outros técnicos da equipa técnica do projeto, ou para os CRI’s. 

A base de dados da Linha Vida contempla uma classificação específica para as chamadas 

relacionadas com o “Eu e os Outros”, desde Dezembro de 2008. Estas chamadas são 

classificadas, na identificação do pedido, no tipo de assunto em “Eu e os Outros”. No que diz 

respeito a “quem faz o pedido”, estas chamadas deverão ser classificadas na secção 

“tipificação informação”, em “outros assuntos”, “Eu e os Outros”. Estas chamadas podem, 

então, ser classificadas nas seguintes categorias 1) Inscrição no projeto; 2) Estratégias e 

metodologias; 3) Informação específica sobre substâncias; 4) Role-playing; 5) Outros assuntos.  

_Acesso ao Projeto:  

Os contactos de acesso ao projeto podem ser efetuados através do contacto com as Escolas 

por parte dos CRI’s ou NAT, ou através de inscrição no site do tu-alinhas (www.tu-alinhas.pt), 

que só terá validade se for feita por um professor da Escola em questão e caso este preencha o 

NIF da Escola. Esse pedido de inscrição será enviado pelos serviços centrais ao CRI da área 

daquela escola que, posteriormente, entrará em contacto com a escola, agendando a 

formação consoante a sua disponibilidade. Outra forma de inscrição no projeto é através do 

contacto direto feito pela escola ou instituição que pretende implementar o projeto junto do 



 

CRI da sua área geográfica. O seguimento que é dado à inscrição é da responsabilidade do CRI 

e dependerá da sua disponibilidade.  

_Procedimentos de divulgação do Projeto: 

O projeto “Eu e os Outros”, é divulgado através do Site www.tu-alinhas; e Linha Vida (1414), 

quando existem contactos que digam respeito a pedidos para projetos de Prevenção. Os CRI’s 

envolvidos terão a competência de divulgar o projeto junto das escolas da sua área de 

intervenção, normalmente esta última via é a mais seguida. 

2. FORMAÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2011 

No decorrer do ano 2011, foram realizadas 23 (vinte e três) ações de formação aos Técnicos 

dos CRI’s, bem como a outros técnicos envolvidos no Projeto, no âmbito das parcerias 

desenvolvidas e ainda em Escolas ou outros organismos que desempenhem atividade 

pertinente junto da comunidade. É importante notar-se a distinção entre a atividade formativa 

diretamente relacionada com o Projeto de Prevenção Eu e os Outros, e a atividade de 

formação indiretamente implicada, ou seja, atividade de formação junto de técnicos que 

aplicam ou planeiam vir a aplicar o projeto e a atividade formativa em temas importantes da 

área da prevenção primária, paralelos e/ou transversais ao projeto. O seguinte quadro 

apresenta a distribuição das ações de formação desenvolvidas pelo NAI: 

Datas Conteúdos programáticos Destinatários Local Horas 

4,6 e 7 DE 
JANEIRO 

 AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DA 
APELAÇÃO  

LISBOA  3 X 6 
HORAS 

12/01 EU E OS OUTROS – CIG TÉCNICOS DA CIG   

8 /01 PREVENÇÃO CRIAP  8H 

1/02; 
21/03; 
20/05; 
10/10 

INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE, 
PREVENÇÃO/PROMOÇÃO DA SAÚDE, 
ADAPTAÇÃO E PREVENÇÃO DO RISCO, 
FORMAÇÃ EU E OS OUTROS 

FACULDADE DE 
PSICOLOGIA 

LISBOA 4 X 4 
HORAS 

24/02 ENCONTRO BE COOL NA PREVENÇÃO 
DAS DEPENDÊNCIAS – 

APRESENTAÇÃO DOS MODELOS DE 
PREVENÇÃO USADOS NO PROJECTO 
DE PREVENÇÃO “EU E OS OUTROS” 

PROFESSORES E 
ALUNOS DO IPL 

LEIRIA 4 
HORAS 

14/03;4/05 CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOACTIVAAS/PREVENÇÃO/ 
GESTÃO DE SITUAÇÕES DE CONSUMO 

 ÉVORA – VENDAS 
NOVAS 

 



 

16/03 EU E OS OUTROS PSP   

11/04 REUNIÃO DRLVT EU E OS 
OUTROS 

DRLVT LISBOA  

18/04 FORMAÇÃO EU E OS OUTROS – 
CREDITAÇÃO DO PROJECTO 

TÉCNICOS DOS CRI’s 
DE LISBOA  

DRLVT LISBOA 6 
HORAS 

9 E 10 DE 
MAIO 

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOACTIVAAS/PREVENÇÃO/ 
GESTÃO DE SITUAÇÕES DE CONSUMO 

 ÉVORA –
PORTALEGRE 

 

11 E 16 DE 
MARÇO    

29/09; 16 
/11 

PREVENÇÃO/ INTERVENÇÃO/ 
INTREVENÇÃO DE PARES/ ÁLCOOL 

FACULDADE DE 
MEDECINA (AE) 

LISBOA  

1/04 PAPEL DA FAMÍLIA NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES 
DE BULLYING 

 AMEIXOEIRA  

4/04 SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS CRUZ VERMELHA   

 SUPERVISÃO DE EQUIPAS FESAT BRUXELAS  

21/05 

18 E 25 DE 
JUNHO 

GESTÃO DE GRUPOS DE RISCO FMH – MESTRADO   

21/06 SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS SUBSTÂNCIAS 
PSICOACTIVAS 

  

13 E 19 DE 
SETEMBRO 

Intervenção de pares / processos de 
integração e bem-estar em contexto 
universitário 

UNIVERSIDADE 
NOVA 

  

16/09 REUNIÃO REGIONAL DO EU E OS 
OUTROS 

TÉCNICOS DO NORTE 
DO PAÍS 

PORTO 6 
HORAS 

21/09 REUNIÃO REGIONAL DO EU E OS 
OUTROS 

TÉCNICOS DO SUL 
DO PAÍS 

LISBOA 6 
HORAS 

6/10 FORMAÇÃO EU E OS OUTROS – 
CREDITAÇÃO DO PROJECTO 

TÉCNICOS DOS CRI’s 
DE LISBOA 

DRLVT 6 
HORAS 

26 E 27 DE 
OUT; 9, 10, 
22 E 23 DE 
NOV.; 14 E 
15 DE DEZ. 

CONSTRUÇÃO DE REDES NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE (ORAL) 
 

DGS   

7 E 28 DE 
NOVEMBRO 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
SEXUALIDADE 

SCML   

3/05; 7 E 15 
DE JUNHO 

SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS PAIS, ALUNOS E 
PROFESSORES 

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DA 
PORTELA 

 

 



 

3. CREDITAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Na sequência do deferimento do IDT como entidade creditada pelo Conselho Cientifico-

Pedagógico da Formação Contínua, as candidaturas individuais para formador acreditado dos 

técnicos do IDT afetos ao projeto Eu e os Outros, bem como a candidatura da ação de 

formação contínua do “Eu e os Outros”, elaboradas em parceria com o Núcleo de Formação, 

tendo em conta o Regime Jurídico da formação contínua de professores, foram igualmente 

deferidas. Assim, os técnicos do IDT que apresentaram a sua candidatura são atualmente 

formadores acreditados, e a ação de formação contínua “Eu e os Outros” está acreditada. 

Foi posto em prática o programa de formação de técnicos no terreno, tendo em conta o 

Regime Jurídico da formação contínua de professores já referido e o programa da formação 

contínua “Eu e os Outros” acreditada. 

4. PARCERIAS DESENVOLVIDAS 

Em 2011, foram desenvolvidas parcerias no sentido da aplicação no terreno do projeto.  

_LISTA DE PARCEIROS 

 Direção Geral da Inovação e do Desenvolvimento Curricular – Ministério da Educação 

DGICT (ME); 

 Direção Geral da Saúde – Ministério da Saúde, DGS (MS); 

 Programa de Intervenção e Educação para a Cidadania – Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social, PIEC (MTSS) (antigo PETI – Programa de Prevenção e eliminação da 

exploração do Trabalho Infantil); 

 Comissão para a Igualdade de Género – Ministério do Trabalho e da Segurança Social 

(MTSS); 

 PSP/GNR – Programa de Proximidade Escola Segura, Ministério da Administração 

Interna (MAI); 

 Instituto da Cardiologia Preventiva (IPSS); 

 Ensino Superior, foram desenvolvidas parcerias com algumas Universidade e Institutos 

Politécnicos para formação de aplicadores, nomeadamente pelos CRI’s de Évora, 

Leiria, Lisboa (Serviços Centrais e NAT), Setúbal, Viana do Castelo, Porto (NAT) e Faro, 

com a finalidade de mobilizar o ensino superior para a formação de aplicadores, a 

aplicação e a implementação dos instrumentos de avaliação, consolidando-se, neste 



 

contexto, as parecerias: Escola Superior de Enfermagem de Viana de Castelo, 

Universidade Lusíada do Porto, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de 

Leiria, Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Escola Superior de Educação 

de Faro, Instituto Superior de Educação de Setúbal, Escola Superior de Enfermagem de 

Évora e Universidade de Évora.  

5. PRODUÇÃO DE MATERIAIS  

Ao longo de 2011, foi desenvolvido material pedagógico no sentido de organizar e facilitar a 

formação dos formadores acreditados pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação 

Contínua. A edição eletrónica das 8 histórias e manual foi fechada. Iniciou-se a criação de uma 

9.ª história cuja substância central objeto de intervenção é o álcool. 

6. ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

Relativamente à aplicação do Projeto o quadro seguinte sintetiza os CRI’s envolvidos, o 

número de técnicos de suporte do IDT, as Instituições e Aplicadores a receber formação e a 

aplicar o projeto, bem como o número de alunos abrangidos pelo projeto, segue abaixo 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRI’s 2011 Técnicos Instituições Aplicadores Jogadores 

Porto Ocidental 3 14 31 643 

NAT da DRN 2 1 2 12 

Porto Central 6 20 42 1355 

Ribatejo 2 4 11 67 

Viana do Castelo 1 7 6 333 

Vila Real 1 1 17 330 

Lisboa Ocidental 2 5 22 184 

Setúbal 3 8 30 480 

Évora 2 21 58 1362 

Portalegre 2 13 62 860 

BAAL 1 17 33 606 

Algarve 3 3 5 62 

Aveiro 2 5 21 426 

Viseu 2 12 118 1805 

Coimbra 1 2 2 47 

Guarda 2 8 10 247 

Castelo Branco 3 1 2 33 

Leiria 1 10 29 246 

UD Taipas 2 2 3 66 

Braga 2 12 39 707 

TOTAL 43 166 543 9871 

 

Técnicos Instituições Aplicadores Jogadores 

39 145 544 9459 

Dados de 2010 



 

Nota: Os dados apresentados foram fornecidos pelos CRI’s. No entanto provavelmente não 

contemplam todos os dados reais, pois não foram enviados todos os dados relativos à 

abrangência do projeto. Mesmo assim demonstra o aumento de colaboradores, técnicos e 

jogadores que participam neste projeto anualmente a nível nacional. 

 

 

 

 

Nota: Dados reportados pelas Delegações Regionais.  

 7 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO EM 2010/2011 

A avaliação do impacto do projeto foi executada alusiva ao presente relatório, foi realizada 

durante o ano letivo 2010/11. A avaliação de resultados é composta pelo preenchimento de 

uma escala de avaliação da auto-eficácia (LEQ), os quais foram inseridos em base de dados de 

formato Excel e em formato on-line (questionário on-line da Google), preenchidas pelos 

Aplicadores e Técnicos de Suporte, e verificados em SPSS vs. 17.  

7.1 - ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA DE VIDA (LEQ) 

Descrição da Escala LEQ - Richards, G. E , Ellis, L. A., Neill, J. T. (2002). Neill, J. T., Marsh, H. W., 

& Richards, G. E. (2003). The Life Effectiveness Questionnaire: Development and psychometrics. 

Unpublished manuscript, University of Western Sydney, Sydney, NSW, Austrália. Esta escala 

tem como principal motivo a avaliação da capacidade que um sujeito tem de adaptar, 

sobreviver de uma forma geral. Tem por base uma avaliação de diversos fatores que estão 

associados á auto-eficácia de um sujeito, tais como, a capacidade de gerir o seu tempo; 

competência social; motivação voltada para objetivos; flexibilidade intelectual; gestão de 

tarefas /capacidade de liderança; controlo emocional; proatividade e auto-confiança. A 

escolha desta escala vem no sentido de encontrar diferenças significativas na auto-eficácia 

mediante a participação do projeto Eu e os Outros. Tentando perceber de que forma é que 

esta participação altera ou não os comportamentos destes jovens. Esta escala é utilizada para 

medir mudanças no desenvolvimento pessoal em programas de intervenção. Esta escala mede 

2011 Professores Escolas Alunos 

DR Norte 151 91 2723 

DR Centro 347 75 3779 

DRLVT 66 19 797 

DR Alentejo 151 48 2612 

DR Algarve 38 14 503 

Totais 753 247 10414 

 

2010 Escolas Alunos 

DR Norte 100 2403 

DR Centro 32 3019 

DRLVT 37 1220 

DR Alentejo 44 4467 

DR Algarve 5 3239 

Totais 218 14348 

 



 

a tendência para ter responsabilidade pelas suas próprias ações e sucessos. Os pontos das 

respostas desta escala de 24 itens variam de 1 – falso a 8 – verdadeiro. 

7.2 - RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA LEQ 

Para aferirmos os valores de cálculo normativo para a nossa amostra de estudo, aplicámos a 

escala (LEQ) numa amostra de 1679 sujeitos no ano letivo de 2009/2010, dos quais 853 (sexo 

masculino) e 822, (sexo feminino) as idades são compreendidas de 10 a 24 anos de idade, 

pertencentes aos CRI’s (Évora, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, Aveiro, Castelo Branco; Viseu; 

Lisboa Ocidental; Setúbal; Algarve; Viana do Castelo; Central do Porto e Ocidental do Porto) do 

5º ao 12º ano de Escolaridade, e 3 turmas de CEF (cef1, cef2 e cef3). Esta primeira aplicação da 

escala permitiu-nos verificar o Desvio Padrão da nossa amostra, para que possamos aferir os 

valores de efeito do impacto deste projeto. 

Estatística Descritiva de resultados brutos da escala 

 N Média Desvio Padrão 

Gestão de Tempo  1654 5,2100 1,40416 

Competência Social 1654 5,7926 1,30855 

Motivação para alcançar objetivos  1654 6,2366 1,31349 

Flexibilidade Intelectual  1654 5,7026 1,27213 

Liderança em Grupos  1654 4,8734 1,38919 

Controlo Emocional  1654 4,7292 1,62250 

Proatividade  1654 6,0124 1,49141 

Auto-Confiança  1654 6,0721 1,34897 

Todos os fatores  1654 5,5776 0,96772 

No ano letivo de 2010/11, aplicámos a escala LEQ, aos jovens que foram expostos ao projeto 

Eu e os Outros, com amostra de 1680 sujeitos, do sexo masculino 873 e do sexo feminino 736, 

pertencentes aos CRI’s - Évora (40), BAAL (393), Aveiro (23), Lisboa Ocidental (55), Setúbal 

(274), Viana do Castelo (12), Porto Central (312), Ribatejo (61), Bragança (68), Portalegre (404) 

e Guarda (38) – dos 9 aos 24 anos de idade; do 5º ao 12º ano de Escolaridade, turmas de CEF e 

PIEF 1, 2 e 3.  



 

_Descrição da Amostra por Gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.1 - VARIAÇÃO GERAL DO EFEITO DE AUTO-EFICÁCIA  

Abaixo encontra-se o gráfico dos valores totais de mudança de efeito de 2009/10 e 2010/11 

para que possam comparar graficamente a evolução. 

2009/10 

-0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15

Gestão de Tempo

Competência Social

Motivação

Flexibilidade Intelctual

Liderança em Grupos
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Auto-Confiança

Total

 

 

 



 

2010/2011 

-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Gestão de Tempo

Competência Social

Motivação

Flexibilidade Intelectual

Liderança em Grupos

Controlo Emocional

Proactividade

Auto-Conf iança

Total

 

A barra que se encontra a cor verde simboliza os efeitos melhorados na nossa amostra, ou 

seja, foi notória em todos os fatores, exceto na motivação, o efeito positivo de auto-eficácia 

geral. Comparativamente ao ano letivo anterior foi notório um aumento de todos os fatores, 

muito embora a motivação para objetivos seja o fator que se encontra ainda sem efeito 

positivo, provavelmente um aspeto a ter em conta na intervenção. 

7.2.2- EFEITO GERAL DE ACORDO COM INTERVALOS DE CONFIANÇA A 95% 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES AVALIADOS 2009/10 2010/11 

Efeito de Gestão de Tempo 0,04** **0,13 

Efeito de Competência Social -0,06 **0,06 

Efeito de Motivação para atingir objetivos -0,22 -0,03 

Efeito de Flexibilidade Intelectual -0,02 **0,07 

Efeito de Liderança em grupos 0,10* **0,24 

Efeito de Controlo Emocional 0,07* **0,22 

Efeito de Proatividade -0,03 **0,06 

Efeito de Auto-Confiança -0,01 *0,04 

Efeito de Total de Fatores 0,01** **0,15 



 

7.2.2- EFEITO GERAL DE ACORDO COM INTERVALOS DE CONFIANÇA A 95% 

Como não é nosso propósito generalização dos resultados para a população, podemos 

interpretar os nossos resultados sobre o efeito, tendo por base os intervalos de confiança a 

95%. Um intervalo de confiança representa o intervalo provável da população real média do 

tamanho do efeito, com base nos dados obtidos a partir da amostra. O que pretendemos aferir 

nesta avaliação é que, com base na amostra de dados, estimar que a verdadeira dimensão de 

efeito na população a partir da qual foi recolhida esta amostra tem uma certeza de 95%, que 

está na faixa acima referida designada por “upper” e “lower”. 

O facto dos valores assinalados com (**) não conterem (0) no seu intervalo, dá-nos conta de 

uma certeza de mudança positiva ou seja uma mudança significativa. O que não quer dizer que 

os restantes valores não possuam mudanças significativas, mas nesses intervalos são incluídos 

valores respetivos a ausência de mudança positiva e negativa e por isso difícil de determinar 

quando é apenas positivo, os quais são representados por (*).  

7.2.3 - GRÁFICO DE EFEITO GERAL DE AUTO-EFICÁCIA POR VARIAÇÃO DE IDADE 

 



 

Efeitos positivos foram verificados, na faixa etária dos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 23 

anos de idade, apenas aos 9, 16 e 20 anos não se verificaram diferenças de efeito positivo no 

que respeita às médias desta amostra. 

7.3.1 - EFEITO DOS FATORES COM BASE NA IDADE, DE ACORDO COM INTERVALOS DE 

CONFIANÇA A 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade média lower upper 

9 -1,19 -2,75 0,37 

10 (*)0,12 -0,12 0,36 

11 (**)0,26 0,09 0,42 

12 (**)0,34 0,16 0,52 

13 (**)0,19 0,06 0,31 

14 (*)0,08 -0,03 0,19 

15 (*)0,09 -0,06 0,24 

16 -0,04 -0,27 0,18 

17 (*)0,01 -0,21 0,23 

18 (**)0,27 0,04 0,51 

19 (*)0,20 -0,17 0,56 

20 (*)0,15 -0,50 0,80 

21 (**)0,58 0,09 1,07 

 

 
 
 
 

 

 
Efeito de 
Gestão 

de Tempo 
 

 
 
 
 
 

23 (*)0,24 -2,78 3,25 

 

Idade média lower upper 

9 -0,68 -2,00 0,64 

10 (*)0,02 -0,24 0,29 

11 (*)0,12 -0,06 0,30 

12 (**)0,27 0,09 0,45 

13 (*)0,08 -0,05 0,21 

14 (*)0,07 -0,04 0,19 

15 (*)0,08 -0,08 0,25 

16 -0,08 -0,30 0,14 

17 -0,08 -0,27 0,12 

18 -0,01 -0,22 0,20 

19 -0,02 -0,34 0,29 

20 -0,29 -0,77 0,19 

 
 
 
 

 
Efeito de 

Competência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 (*)0,04 -0,28 0,35 

 

Idade média lower upper 

9 (*)0,17 -1,86 2,20 

10 -0,17 -0,40 0,07 

11 -0,01 -0,19 0,18 

12 -0,12 -0,31 0,08 

13 -0,05 -0,18 0,09 

14 (*)0,03 -0,15 0,20 

15 (*)0,02 -0,17 0,22 

16 -0,11 -0,34 0,13 

17 -0,10 -0,32 0,11 

18 (*)0,12 -0,35 0,58 

19 -0,26 -0,55 0,04 

20 -0,38 -0,95 0,19 

21 -0,29 -0,82 0,24 

 

Efeito de 
Motivação 

para 
Atingir 

Objetivos 
 
 
 
 
 

23 -0,13 -4,96 4,71 

 

Idade média lower upper 

9 -1,83 -5,46 1,79 

10 (*)0,10 -0,15 0,36 

11 (**)0,18 0,01 0,35 

12 (*)0,13 -0,08 0,34 

13 (*)0,05 -0,07 0,17 

14 (*)0,10 -0,03 0,22 

15 (**)0,16 0,01 0,32 

16 -0,11 -0,35 0,12 

17 -0,14 -0,33 0,05 

18 -0,03 -0,22 0,17 

19 (*)0,11 -0,26 0,48 

20 -0,21 -0,83 0,41 

21 -0,04 -0,80 0,72 

 
 
 
 
 

 
Efeito de 

Flexibilidade 
intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 (*)0,52 -6,13 7,18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade média lower upper 

9 -0,21 -4,38 3,97 

10 (*)0,06 -0,19 0,32 

11 (**)0,19 0,01 0,37 

12 (**)0,43 0,25 0,62 

13 (**)0,28 0,16 0,40 

14 (**)0,20 0,09 0,32 

15 (**)0,18 0,02 0,35 

16 (*)0,18 -0,04 0,39 

17 (*)0,16 -0,05 0,37 

18 (**)0,29 0,06 0,51 

19 (**)0,52 0,26 0,79 

20 (*)0,24 -0,53 1,01 

21 (*)0,63 -0,42 1,68 

 
 
 
 

 
 

Efeito de Controlo 
Emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 (*)0,77 -6,41 7,95 

 

Idade média lower upper 

9 -1,44 -4,04 1,16 

10 (*)0,07 -0,16 0,30 

11 (**)0,20 0,04 0,36 

12 (**)0,29 0,08 0,49 

13 (**)0,34 0,23 0,45 

14 (**)0,25 0,14 0,37 

15 (*)0,20 -0,01 0,42 

16 (**)0,21 0,03 0,39 

17 (*)0,17 -0,04 0,38 

18 (*)0,19 -0,02 0,40 

19 (*)0,12 -0,27 0,51 

20 (*)0,00 -0,58 0,58 

21 (*)0,26 -0,57 1,09 

 
 

 
 

Efeito de 
Liderança 

em Tarefas 
com Grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 (*)0,60 -3,97 5,17 

 
Idade média lower upper 

9 (*)0,07 -1,32 1,47 

10 (*)0,06 -0,14 0,27 

11 (*)0,05 -0,10 0,20 

12 (*)0,15 -0,02 0,33 

13 (*)0,01 -0,10 0,13 

14 (*)0,11 -0,04 0,25 

15 (*)0,09 -0,08 0,25 

16 -0,05 -0,24 0,14 

17 -0,03 -0,21 0,15 

18 (*)0,27 -0,12 0,67 

19 -0,08 -0,34 0,17 

20 -0,38 -0,93 0,16 

21 (*)0,21 -0,56 0,98 

 
 

 
 
 

Efeito de 
Proatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 (*)0,56 -6,54 7,66 

 

Idade média lower upper 

9 -0,41 -2,74 1,91 

10 (*)0,02 -0,26 0,30 

11 (*)0,11 -0,06 0,28 

12 (*)0,17 -0,01 0,36 

13 (**)0,14 0,03 0,26 

14 -0,03 -0,14 0,08 

15 (*)0,11 -0,05 0,27 

16 -0,26 -0,47 -0,06 

17 (*)0,03 -0,19 0,24 

18 -0,05 -0,24 0,14 

19 -0,29 -0,65 0,08 

20 -0,35 -1,10 0,39 

21 (*)0,18 -0,79 1,14 

  
  
  
   
 

Efeito de 
Auto-

Confiança  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 -0,12 -1,69 1,45 

 Idade média lower upper 

9 -1,00 -3,63 1,62 

10 (*)0,08 -0,19 0,34 

11 (**)0,21 0,03 0,38 

12 (**)0,34 0,16 0,53 

13 (**)0,21 0,09 0,32 

14 (**)0,14 0,02 0,27 

15 (**)0,17 0,01 0,33 

16 -0,03 -0,26 0,21 

17 (*)0,02 -0,20 0,24 

18 (*)0,18 -0,04 0,40 

19 (*)0,07 -0,23 0,38 

20 -0,12 -0,84 0,60 

21 (*)0,32 -0,32 0,96 

 
 
 
 

 
 

Efeito Total 
dos Fatores 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 (*)0,34 -1,30 1,99 

 



 

Tendo em conta, o parâmetro – Idade - os fatores, que se verificaram mudanças positivas 

significativas, foi no efeito de Gestão de Temo (11, 12, 13, 18 e 21 anos de idade), 

Competência Social (12 anos) Flexibilidade Intelectual (11 e 15 anos) na Liderança de Grupos 

(11, 12, 13, 14 e 16 anos de idade) e no Controlo Emocional (11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 anos de 

idade), Auto-Confiança (13 anos). No geral, em termos de efeitos totais, dos 11 aos 15 anos. 

Apenas na Proatividade e motivação para atingir objetivos não foram encontrados resultados 

de plena diferença. 

7.2.4 - GRÁFICO DE EFEITO GERAL DE AUTO-EFICÁCIA POR VARIAÇÃO DE ANO DE 

ESCOLARIDADE  

 

 

 

 



 

7.2.4.1 - EFEITO DOS FATORES COM BASE NO ANO DE ESCOLARIDADE, DE ACORDO COM 

INTERVALOS DE CONFIANÇA A 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano (*)0,02 -0,16 0,20 

6º ano (**)0,30 0,08 0,53 

7º ano (*)0,03 -0,13 0,19 

8º ano (*)0,07 -0,04 0,17 

9º ano (**)0,14 0,02 0,26 

10º ano -0,11 -0,25 0,04 

11º ano -0,41 -2,07 1,26 

12º ano (*)0,05 -0,15 0,24 

CEF -0,38 -0,79 0,02 

PIEF1 -0,48 -1,36 0,40 

PIEF2 (*)0,58 -0,40 1,56 

 
 
 

Efeito de 
Flexibilidade 
Intelectual 

 
 

PIEF3 -0,04 -0,78 0,70 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano (*)0,12 -0,05 0,30 

6º ano (**)0,34 0,15 0,54 

7º ano (**)0,18 0,03 0,33 

8º ano (*)0,10 -0,01 0,20 

9º ano (**)0,18 0,07 0,30 

10º ano -0,06 -0,23 0,11 

11º ano (**)0,24 0,97 1,50 

12º ano (**)0,26 0,06 0,45 

CEF -0,34 -0,74 0,05 

PIEF1 (*)0,00 -0,64 0,64 

PIEF2 (*)0,29 -0,25 0,83 

 
 
 
 
 

Efeito de 
Gestão de 

Tempo 
 
 
 
 
 
 

PIEF3 (*)0,42 -0,24 1,07 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano -0,06 -0,24 0,13 

6º ano (**)0,29 0,06 0,51 

7º ano (*)0,13 -0,01 0,28 

8º ano (*)0,03 -0,08 0,14 

9º ano (**)0,13 0,02 0,24 

10º ano -0,15 -0,31 0,01 

11º ano (*)0,51 -0,75 1,77 

12º ano (*)0,12 -0,05 0,29 

CEF -0,37 -0,76 0,03 

PIEF1 -0,64 -1,51 0,24 

PIEF2 (*)0,06 -0,70 0,81 

 
 
 
 

Efeito de 
Competência 

Social 
 
 
 
 
 

PIEF3 -0,06 -0,77 0,65 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano -0,15 -0,33 0,03 

6º ano (*)0,02 -0,21 0,24 

7º ano -0,08 -0,24 0,08 

8º ano (*)0,01 -0,15 0,18 

9º ano (*)0,12 -0,01 0,24 

10º ano -0,23 -0,41 -0,06 

11º ano (*)0,14 -1,19 1,48 

12º ano -0,21 -0,42 -0,01 

CEF -0,60 -1,08 -0,12 

PIEF1 -0,41 -1,13 0,32 

PIEF2 (*)0,39 -0,65 1,44 

  
  

  
 
 

Efeito de 
Motivação  
para atingir 

objetivos 
  
  
  
  
  

PIEF3 -0,17 -0,82 0,48 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano (*)0,08 -0,10 0,25 

6º ano (**)0,27 0,08 0,47 

7º ano (**)0,34 0,18 0,50 

8º ano (**)0,25 0,15 0,36 

9º ano (**)0,24 0,12 0,36 

10º ano (*)0,13 -0,05 0,30 

11º ano -0,23 -1,74 1,29 

12º ano (**)0,41 0,24 0,58 

CEF (**)0,01 -0,44 0,45 

PIEF1 -0,06 -0,69 0,57 

PIEF2 (**)0,23 -0,62 1,08 

 
 

 
Efeito de 
Controlo 

Emocional 
 
 
 
 

PIEF3 (**)0,38 -0,40 1,15 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano (*)0,09 -0,09 0,26 

6º ano (**)0,39 0,20 0,59 

7º ano (**)0,27 0,12 0,42 

8º ano (**)0,25 0,15 0,34 

9º ano (**)0,38 0,25 0,52 

10º ano -0,13 -0,29 0,04 

11º ano (*)0,11 -0,91 1,12 

12º ano (**)0,41 0,23 0,59 

CEF -0,07 -0,45 0,31 

PIEF1 (*)0,05 -0,80 0,90 

PIEF2 (*)0,40 -0,47 1,27 

Efeito de 
Liderança 

em tarefas com 
grupos 

 
 

PIEF3 -0,32 -0,95 0,31 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores face ao ano de escolaridade, demonstraram mudanças positivas significativas, em 

relação ao efeito de Gestão de Temo (6º, 7º, 9º, 11º e 12º ano), Competência Social (6º e 9º 

ano) Flexibilidade Intelectual (6º e 9º ano) na Liderança de Grupos (6º, 7º, 8º, 9º e 12º ano) e 

no Controlo Emocional (6º, 7º, 8º, 9º, 12º, CEF, PIEF 2 e 3), Efeito de Proatividade (6º, 9º e PIEF 

2), e Auto-Confiança (9º ano). No geral, em termos de efeitos totais, verificam-se mudanças 

positivas nos seguintes anos escolares, 6º, 7º, 8º, 9º e 12º ano. Apenas na motivação para 

atingir objetivos não foram encontrados resultados de plena diferença. 

 

 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano (*)0,01 -0,17 0,19 

6º ano (**)0,39 0,17 0,61 

7º ano (**)0,21 0,06 0,37 

8º ano (**)0,14 0,04 0,24 

9º ano (**)0,26 0,14 0,38 

10º ano -0,14 -0,29 0,01 

11º ano (*)0,15 -1,29 1,58 

12º ano (**)0,23 0,09 0,38 

CEF -0,45 -0,92 0,03 

PIEF1 -0,39 -1,22 0,43 

PIEF2 (*)0,57 -0,23 1,37 

 
 
 
 
 

Efeito Total 
de todos os fatores 

 
 
 
 
 
 

PIEF3 (*)0,10 -0,48 0,68 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano -0,05 -0,21 0,11 

6º ano (**)0,21 0,03 0,40 

7º ano (*)0,08 -0,07 0,23 

8º ano (*)0,05 -0,09 0,19 

9º ano (**)0,16 0,06 0,26 

10º ano -0,11 -0,24 0,03 

11º ano (*)0,37 -0,88 1,63 

12º ano -0,01 -0,16 0,14 

CEF -0,41 -0,81 -0,02 

PIEF1 -0,18 -0,66 0,31 

PIEF2 (**)0,75 0,00 1,49 

 
 
 
 

Efeito de 
Proactividade 

 
 
 
 
 
 

PIEF3 -0,13 -0,59 0,32 

 

Ano de Esc média lower upper 

5º ano -0,06 -0,25 0,13 

6º ano (*)0,15 -0,06 0,37 

7º ano (*)0,10 -0,05 0,24 

8º ano (*)0,03 -0,07 0,13 

9º ano (**)0,12 0,00 0,23 

10º ano -0,25 -0,39 -0,10 

11º ano (*)0,19 -0,96 1,35 

12º ano (*)0,03 -0,14 0,21 

CEF -0,45 -0,93 0,04 

PIEF1 -0,49 -1,24 0,25 

PIEF2 (*)0,47 -0,17 1,11 

 
 
 
 

Efeito de 
Auto-

Confiança 
 
 
 
 
 

PIEF3 (*)0,29 -0,32 0,90 

 



 

7.2.5 – Variação do Efeito com base no Sexo (Médias) 

 

As diferenças positivas verificadas em ambos os sexos situam-se em todos os fatores exceto na 

Auto-confiança (que foi menor no sexo masculino) e na Motivação para atingir objetivos (que 

foi menor no sexo feminino). Em termos gerais, foi notório um maior efeito de mudança 

positiva no sexo feminino. 

8 - CONCLUSÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

Tal como em anos anteriores, compreendemos que os alunos que participaram neste projeto 

de prevenção “Eu e os Outros” recebem inúmeros benefícios que a escala não contempla na 

sua avaliação. Muitas varáveis que podem alterar a vida destes sujeitos, e assi influenciar estes 

resultados. Mesmo assim, acreditamos que este projeto, quanto mais vezes é aplicado pelos 

professores e quanto mais são as dinâmicas e atividades a ele associadas, o seu impacto 

também se desenvolve e introduz mudanças nos jovens que nele participam. 

Os benefícios obtidos incluem um melhor desempenho em todos os fatores avaliados exceto a 

motivação para atingir novos objetivos que foi o único fator que não foi verificada uma 

mudança positiva, a qual poderá ter sido condicionada por várias externas ao projeto, que não 

nos é possível contornar.  



 

Os resultados melhoraram bastante em relação aos anos anteriores, sendo os fatores mas 

significativos de mudança, a Liderança em Grupos, Controlo Emocional , Gestão de Tempo, 

Flexibilidade Intelectual, Competência Social e Proatividade. Sendo o fator de Liderança em 

Grupos e Controlo Emocional mais elevado, sentimos que o trabalho desempenhado no 

terreno colheu os frutos que semeou nas seções de jogo deste projeto, revelando melhorias ao 

nível das competências que nele são estimuladas. 

É com grande orgulho que revelamos estes dados, de forma a justificar o trabalho que foi 

desempenhado por toda a equipe ligada ao projeto, esperando assim que os resultados 

positivos se expressem e aumentem de ano para ano. 

9 - Situação Atual e Perspetivas de Futuro 

_Situação atual 

� As parcerias realizadas foram efetivadas, traduzindo-se em mudanças no material e 

formação de técnicos, bem como desenvolvimento de parcerias de aplicação. 

� O Material, Histórias e Manuais, estão concluídos. 

� O IDT foi certificado enquanto entidade formadora creditada pelo Conselho Cientifico-

Pedagógico da Formação Contínua, cerca de 75 técnicos do IDT afetos ao projeto 

foram certificados enquanto formadores creditados na área da prevenção para a 

saúde pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua do Ministério da 

Educação; 

� Reconhecimento da ação de formação específica do “Eu e dos Outros” como ação de 

formação creditada; 

� Têm sido prestados esclarecimentos sobre a creditação a todos técnicos via mail, para 

uma maior rapidez de resposta; 

� O Projeto tem crescido face ao número de envolvidos, CRIs, técnicos, instituições e 

crianças e jovens abrangidos, encontrando-se em franca expansão, graças ao empenho 

de todos os técnicos e colaboradores deste projeto; 

� Alteração da metodologia de avaliação de resultados, foi aplicada apenas uma versão 

do ROPELOC reduzida, ao invés da CABS, CNS. 

� Desenvolvemos a área do Tu-alinhas ligado ao Eu e aos Outros, nomeadamente com 

informação e dados relativos à implementação, abrangência e avaliação do projeto. 

� Foi construído um questionário on-line para uma fácil introdução e gestão dos dados 

de avaliação. 



 

_Expetativas de Futuro: 

� Adaptação do projeto para populações portadoras de deficiência (invisuais/auditivas); 

� Maior envolvimento do Ensino Superior no processo preventivo; 

� Incrementar um maior uso da Linha Vida como suporte no terreno, por parte das 

crianças e jovens abrangidos no projeto, como forma de educação para a utilização de 

recursos facilitadores da procura de informação adequada e de ajuda em situações de 

crise; 

� Desenvolver e melhorar a área do Tu-alinhas ligado ao Eu e aos Outros, no que 

respeita a divulgação de trabalhos e ações associadas ao projeto; 

� Tradução e divulgação do material junto de parceiros estrangeiros. 


