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Relatório  

do Programa Eu e os Outros 

2015/16 
 

 

 

 

1. Introdução 

 

O presente documento pretende relatar o trabalho desenvolvido ao longo do biénio 2015/16 ao nível 

da implementação do Programa Eu e os Outros e proporcionar uma reflexão sobre as necessidades 

de melhoramento a introduzir. 

Ao longo do documento será dado um panorama sobre as diferentes níveis de implementação do 

Programa proporcionando um panorama das realidades regionais em termos da implementação 

alcançada, bem como uma perspetiva do trabalho desenvolvido ao nível do alargamento do 

programa a novos contextos de intervenção, na Região Autónoma dos Açores e no âmbito da 

parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Por fim dar-se-á conta do trabalho 

desenvolvido no sentido da adaptação da metodologia para outras realidades internacionais, 

nomeadamente à República de Cabo Verde, Procurar-se-á por fim proporcionar uma visão integrada 

que forneça uma noção do grau de implementação alcançado neste período de tempo. 

Num outro plano o documento debruçar-se-á sobre o trabalho desenvolvido ao nível do processo 

formativo, não apenas no que diz respeito à formação ministrada, mas igualmente reflexões criticas 

sobre os procedimentos formativos, a estruturação das formações de reciclagem, e o 

desenvolvimento da articulação com a Direção Geral de Educação. 

O documento apresentará igualmente os principais desenvolvimentos ocorridos no ano de 2015 e 

2016 em termos de linhas orientadoras e de materiais de suporte, conteúdos introduzidos, reflexões 

desenvolvidas sobre os procedimentos atuais, etc.  
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Para concluir será dado destaque às principais parcerias e o seu papel no trabalho desenvolvido ao 

longo do ano.  

O documento concluirá uma projeção para o futuro antecipando desenvolvimentos a por em prática 

num futuro próximo. 

 

2. Implementação do Programa 

A implementação do Programa assume três níveis destintos. Um situa-se a nível regional, da 

responsabilidade das Divisões de Intervenção  nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(DICAD) das Administrações Regionais de Saúde, implementado no terreno a partir das equipas de 

prevenção dos Centros de Resposta Integrada no âmbito das estratégias regionais definidas 

autonomamente. 

Um segundo nível, é da responsabilidade da coordenação nacional do Programa, a cargo da Divisão 

de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) da Direção de Serviços de Planeamento e 

Intervenção (DPI) e diz respeito ao desenvolvimento de projetos-piloto visando a validação de 

alterações introduzidas nas narrativas no âmbito da constante atualização de conteúdos das 

mesmas. Alguns destas linhas de ação, envolvem também a experimentação de novos contextos de 

intervenção, idealizadas com novos parceiros, na procura de um alargamento do grau de cobertura 

populacional do Programa, bem como a diversificação na abordagem ao grupo alvo. 

Por fim, um terceiro nível diz respeito à adaptação e implementação do Programa além-fronteiras, e 

ao progressivo desenvolvimento de um Modus Operandi para a internacionalização do mesmo. Esta 

linha de ação é igualmente da responsabilidade da Coordenação Nacional do Programa, linha esta 

que deu em 2015/16 os seus primeiros passos com a República de Cabo Verde. 

 

2.1 Intervenção Regional com base no Programa Eu e os Outros 

A realidade do Programa Eu e os Outros é muito diversa de região para região, em função das 

estratégias traçadas por cada Divisão de Intervenção  nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(DICAD), dos recursos existentes e das solicitações. A prioridade deste programa varia igualmente de 

região para região, assumindo um caracter preponderante para algumas unidades de intervenção 

local, não sendo de todo implementado noutras unidades. A explicação para esta realidade justifica-

se, ou por um menor investimento na prevenção face aos parcos recursos humanos disponíveis para 

esta área de intervenção, ou pela existência de outros programas que vêm merecendo a prioridade 

por parte de algumas equipas de trabalho.  
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Região Norte – De acordo com o relatório produzido pela DICAD, da ARS Norte (2016) “o Modelo 

Assistencial para de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, define como 

finalidade para a intervenção preventiva a redução dos comportamentos aditivos em cooperação 

com outras estruturas com responsabilidade na prevenção dos comportamentos aditivos e das 

dependências e na promoção da saúde. No mesmo documento poderá ainda ler-se que “a 

intervenção nesta área, privilegia a intervenção a partir do grau de risco dos indivíduos, dos grupos e 

da comunidade, favorecendo uma abordagem que se pretende cada vez mais focalizada” 

Nesta região, o Programa Eu e os Outros foi implementado com regularidade em 2015/16, 

constituindo-se, lado a lado com os Programas Trilhos e Pistas e Riscos e Desafios as principais 

ofertas preventiva por parte da DICAD ao nível da intervenção continuada, de acordo com a faixa 

etária do grupo alvo.  

Foram realizadas neste período de tempo 27 de ações de formação, de acordo com o projeto 

formativo do Programa (54h), envolvendo 332 formandos - 242 docentes; 90 técnicos - perfazendo o 

volume global de 17.928 horas de formação.  

O programa foi desenvolvido numa perspetiva de prevenção universal junto a 61 turmas/grupos de 

15 escolas/instituições abrangendo 1.233 adolescentes. Numa perspetiva de prevenção seletiva o 

programa foi desenvolvido em 19 instituições - 6 escolas, 4 escolas profissionais 9 instituições 

tutelares de menores incidindo sobre 42 grupos/turmas (20+12+10) e abrangendo um total de 644 

adolescentes (363+167+114). 

 

Região Centro – De acordo com relatório produzido pela DICAD, da ARS Centro referente ao ano de 

2016, pode ler-se que “o Programa Eu e os Outros continua a ser, por excelência, o programa de 

desenvolvimento de competências usado no âmbito da prevenção das dependências, que vem sendo 

implementado há vários anos por todos os Centros de Respostas Integradas da região centro. Dirige-

se a jovens entre os 10 e os 18 anos e constitui-se como um instrumento promotor de processos de 

tomada de decisão, de confrontação, de exploração da informação, procurando promover a reflexão 

em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência, criando uma dinâmica geradora 

de crescimento pessoal e social.”  

O Programa Eu e os Outros foi implementado em todos os CRI com exceção da Guarda. Foram 

concretizadas um total de 12 ações de formação de acordo com o projeto formativo do Programa 

(54h), abrangendo 168 formandos perfazendo o volume global de 9 072 horas de formação.  
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O quadro que se segue espelha a distribuição da intervenção realizada pelas diferentes Unidades de 

Intervenção Local: 

Indicadores / CRI  Aveiro  Castelo 
Branco  

Coimbr
a  

Guarda  Leiria  Viseu  Totais  

Nº Formações 
Creditadas  

3 1 0 0 2 0 6 

Nº Formações não 
creditadas  

0 1 2 0 2 1 6 

Total Formações  3 2 2 0 4 1 12 

 
Nº Formandos 
creditados  

7 17 0 0 28 0 52 

Nº Formandos não 
creditados  

3 10 26 0 61 16 116 

Total de Formandos  10 27 26 0 89 16 168 

 
Nº escolas 
abrangidas  

14 5 6 2 2 0 19 

Nº outras instituições 
abrangidas  

1 2 6 0 1 0 10 

Nº jovens 
abrangidos  

135 103 243 71 464 0 1016 

 

 

Região de Lisboa e Vale do Tejo - De acordo com o relatório produzido pela DICAD, da ARS de 

Lisboa e Vale do Tejo, “a intervenção preventiva no âmbito dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências continua a pautar-se  por princípios baseados na evidência científica, 

preconizando intervenções Multicomponentes, estruturadas e de continuidade.” 

No âmbito do Programa Eu e os Outros, foi concretizada em 2016, uma ação de reciclagem 

de 7 horas para 28 técnicos dos diferentes CRI ligados à área da prevenção, formação esta 

que incidiu essencialmente sobre a narrativa referente às dependências sem substância, 

revista em 2015.  

No que à intervenção desenvolvida diz respeito, (aplicação: mínimo de 7 sessões e 10h30 de 

aplicação de programa e cerca de 7 reuniões de monitorização por grupo alvo) no ano letivo de 

2015/2016, este programa envolveu 25 entidades, formação a 102 aplicadores e aplicou-se junto de 

70 turmas/grupos, envolvendo no total 1431 alunos/jogadores. Por fim no ano letivo 2016/2017 

iniciou-se, no 4.º trimestre de 2016, a formação/monitorização junto de 32 aplicadores de 8 

entidades, prevê-se abranger para já 29 turmas e 561 alunos/jogadores. 
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Em 2016 forma concretizadas 13 ações de formação, das quais 8 creditadas  (algumas 
iniciaram em finais de 2016 - ano letivo 2016/2017). No total foram formados 161 novos 
aplicadores (117 professores), dos quais 134 concretizaram a implementação do programa.  
As formações ministradas perfizeram o volume global de 8.694 horas de formação. 
 

Região do Alentejo - O ano de 2015, manteve o registo anterior no que diz respeito às dificuldades 

de implementação do programa na região Alentejo. A equipa de apoio à dinamização do programa é 

constituída pelo coordenador da equipa de prevenção do CRI /AC, duas psicólogas do CRI do Baixo 

Alentejo, uma técnica de serviço social do CRI de Portalegre e um psicólogo do CRI de Elvas. Nenhum 

destes técnicos tem desenvolvido autonomamente intervenções no âmbito do programa. O facto dos 

técnicos visados estarem comprometidos com tarefas relacionadas com procedimentos clínicos e de 

não existirem equipa de prevenção nos restantes CRI’s, condiciona a dinâmica do programa. 

Registaram-se cerca de 7 apresentações do programa, em escolas e em instituições privadas de 

solidariedade social no Alentejo central. No distrito de Portalegre e Elvas ocorreram duas tentativas 

de aplicação numa IPSS e na escola EB 2,3 de Elvas, que não se chegaram a concretizar. 

No âmbito de uma abordagem junto das CPCJ’s do distrito de Évora houve a manifestação de 

interesse por parte dos técnicos que integram estas estruturas. O término dos seus contratos (Maio) 

e a indisponibilidade da equipa de prevenção para o agendamento de ações de formação nos tempos 

propostos impediram a concretização deste cenário. Serão iniciados novos contactos para avaliação 

das possibilidades de capacitação destes técnicos. 

No âmbito de uma formação acreditada iniciada em Julho de 2015, registaram-se aplicações na 

escola José Gomes Ferreira na localidade de Ferreira do Alentejo, envolvendo 5 aplicadores 

abrangendo 66 alunos/jogadores de 5 turmas. As formações ministradas perfizeram o volume global 

de 648 horas de formação. 

Por fim, e em termos de projeção no futuro, relativamente ao Alentejo central e à concretização 
eventual das oportunidades que surgiram, somos a apresentar o seguinte quadro: 

 

Entidades Natureza da intervenção Observações 
Centro de formação do 
IEFP 
 

Formação de aplicadores 
(professores do quadro) 

Desde o tempo do PASITform, que este 
parceiro se tem revelado muito assertivo na 
forma como se disponibiliza para a 
implementação do programa. A instabilidade 
do corpo técnico, cultura organizacional e 
perfil dos formandos, tem criado dificuldades 
que tem comprometido a sua dinamização. 

Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens em 
Risco 
 

Apresentação do programa a 
partir do mês de Outubro. 

Todas as CPCJ’s do distrito de Evora já 
possuem conhecimento das mais-valias do 
programa. Aguardamos a definição do corpo 
técnico dos profissionais que asseguram o seu 
funcionamento. 
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Centro de formação de 
professores – Beatriz 
Serpa Branco 
 

Definição do modelo de 
colaboração técnico- 
administrativa.  

Existe, desde o ano letivo 2014/2015, interesse 
e disponibilidade para colaborarem no 
processo de formação de docentes. 
Aguardamos desenvolvimentos em relação ao 
protocolo com a DGE. 

Grupo de trabalho sobre 
dependências - 
Autarquias de Vila Viçosa, 
Borba, Vendas Novas, 
Évora, Viana do Alentejo 
 

O E&O tem sido apresentado 
como recurso eventual para as 
várias necessidades 
identificadas na comunidade. 

No âmbito das preocupações manifestadas 
pelas autarquias no que diz respeito ao 
consumo abusivo do álcool, foi apresentado o 
programa, como medida de prevenção. Os 
técnicos locais, animadores sociais e dirigentes 
associativos, têm manifestado interesse em 
conhecer o programa bem como as suas mais-
valias nas respostas às problemáticas 
identificadas. 

Consulta do adolescente 
– Oficinas Temáticas 
 

Formação de aplicadores entre 
os técnicos das instituições 
parceiras. 

No âmbito das oficinas temáticas é nossa 
intenção disponibilizar o programa aos 
adolescentes acompanhados na “Consulta 
AdoleSendo” 

Escolas do Alentejo 
Central 
 

Consolidação das aplicações 
nas 7 escolas do distrito. 
Resposta às solicitações 
eventuais que venham ocorrer. 
Esta dinâmica estará 
dependente do protocolo a 
rubricar com a DGE. 

Procuraremos manter o número de escolas até 
agora abrangidas. 

Técnicos de intervenção 
local – Medida PIEF 
 

Apresentação do programa a 
partir do mês de Outubro. 
Formação de novos 
aplicadores. 

Na sequência de uma reunião regional de 
apresentação do programa, houve 
manifestação de interesse por parte de alguns 
técnicos. Pelo momento do calendário letivo 
(Abril), não foi possível a concretização de mais 
diligências. 

Associação de Pais do 
agrupamento de escolas 
nº 4 de Évora  

Formação de pais Interesse manifestado. 
Aguardam mais pormenores em relação às 
questões operativas. 

Instituições privadas de 
Solidariedade Social 
 

Apresentação do programa a 
partir do mês de Outubro. 
Formação de aplicadores. 

As entidades que intervêm com adolescentes e 
jovens já solicitaram formação. A principal 
dificuldade prende-se com a estabilidade do 
corpo técnico e o tempo de permanência dos 
jovens. 

Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social 
(CLDS) 

Formação de aplicadores No âmbito de algumas intervenções os 
técnicos têm demonstrado interesse na sua 
formação para eventual formação. 

 
Caso se defina a estrutura organizativa das respostas em dependências e se estabilize o corpo 

técnico das equipas que estão afetas às atividades de prevenção, julgamos ser possível uma 

reorientação do programa no que diz respeito à sua expansão a outras geografias e contextos. 

Pelo exposto e tendo em conta as perspetivas futuras da aplicação do programa na região Alentejo, 

consideramos importante que, no quadro dos contactos já encetados com a Direção Geral de 
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Educação, se preconize a criação de um documento de compromisso que integre uma estratégia de 

comunicação. Esta deverá contemplar a sensibilização das escolas para a mais-valia do programa no 

que diz respeito à sua eficácia na educação e promoção da saúde. Esta abordagem poderia assegurar 

outra agilidade e diversidade no leque de respostas ao serviço das equipas da saúde escolar e 

educação para a saúde, bem como novas possibilidades de articulação com os CRI.  

Ainda no sentido da abordagem ao meio escolar, seria importante clarificar e repensar os processos 

de acreditação. Estes deverão ser revistos tendo em conta as novas orientações preconizadas para a 

carga horária das ações formativas. As questões que envolvem a reciclagem dos aplicadores seniores 

deverão igualmente ser reconsideradas. 

Relativamente á organização do programa, nomeadamente no que diz respeito à agilização dos 

procedimentos de avaliação, revisão técnica dos links, organização da formação, bem como dos 

conteúdos (técnicos e gráficos), consideramos que vivemos um momento importante para a 

realização de uma revisão destas práticas. Uma maior articulação com o ensino superior em torno do 

protocolo de avaliação, poderia constituir um reforço importante a concretizar no próximo ano. 

No que toca a novas oportunidades de implementação, sugerimos que se avaliem as hipóteses de 

abordagem às CPCJ’s e centros de formação do IEFP no sentido da sua eventual adesão à 

implementação do E&O. Pela natureza do seu trabalho, pelo corpo técnico que possuem, mas 

sobretudo pelos públicos que abarcam, consideramos que o programa poderia constituir uma mais-

valia de relevo para estas estruturas. Seria igualmente importante a concretização das 

disponibilidades reveladas pela Associação de Pais do Agrupamento nº. 4 de Évora no que diz 

respeito à concretização da experiência piloto de aplicação do programa em contexto familiar. 

Nenhuma destas propostas será eficaz se não houver um compromisso na criação nos CRI de equipas 

com técnicos capacitados e motivados para a dinamização das estratégias de prevenção. A ausência 

destas respostas nestas estruturas e a escassez de recursos humanos na equipa nacional do SICAD 

que dá apoio ao programa, constituem elementos essenciais a corrigir na alavancagem do futuro do 

programa 

 

Região do Algarve – O Programa Eu e os Outros, retomou a sua implementação em 2015/16 após um 

período de interrupção que se deveu à priorização do Programa Atlante na abordagem preventiva 

desenvolvida nesta região, bem como aos constrangimentos de recursos humanos que não 

permitiram uma diversificação das respostas no terreno. Na sequência de um processo formativo 

desenvolvido com base numa parceira entre o SICAD e a Direção Geral da Educação e que contou 

com o apoio regional das equipas de prevenção das DICAD das ARS, foi possível retomar a divulgação 

do Programa junto aos Agrupamentos de Escolas desta região do qual resultou a constituição de um 

grupo de formação que implementou o Programa no ano letivo 2015/16. Este foi desenvolvido em 7 
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Escolas da região, abrangendo 227 Alunos de 20 Turmas. Foram formados 24 Aplicadores 

(Professores) perfazendo um volume global de 1 296 horas de formação. 

 

Em síntese, no biénio de 2015/2016, com base no trabalho desenvolvido pelas equipas de prevenção 

das DICAD, formam formados 690 aplicadores de 104 instituições que dinamizaram 5.178 

adolescentes numa intervenção com cobertura nacional. 

 Nº de ações 
Horas de 
Formação 

Aplicadores 
Formados 

Instituições Adolescentes 

Norte 27 17.928 332 34 1.877 

Centro 12 9.072 168 29 1.016 

Lisboa e Vale do Tejo 13 8.694 161 33 1.992 

Alentejo 1 648 5 1 66 

Algarve 1 1.296 24 7 227 

Totais 54 37.638 690 104 5.178 

 

O quadro apresentado ilustra claramente a disparidade das regiões em termos de estratégias e 

recursos atribuídos à prevenção. Traduz também a dificuldade de mobilização dos professores para a 

aplicação do Programa, face à falta de um contexto para a implementação do Programa em termos 

curriculares. Os aplicadores vêm-se na contingência de depender da cedência de horas de aulas por 

parte de colegas, para conseguir manter a regularidade e intensidade exigida. O suporte da 

instituição nem sempre é assumido, resultando o Programa num esforço pessoal do aplicador que, 

face à exigência do processo formativo, só é mantido por quem está verdadeiramente envolvido no 

Programa.  

 

2.2 Implementação do Programa Eu e os Outros em novos contextos e Projetos-piloto  

O desenvolvimento do Programa Eu e os Outros requer uma constante adaptação a novas realidades 

e a procura de melhores soluções no alargamento da capacidade de resposta às solicitações 

recebidas. Neste sentido, a exploração de novos contextos de implementação assume uma linha de 

ação natural, que ofereça alternativas à intervenção desenvolvida maioritariamente em contexto 

escolar. Por sua vez, a necessidade de atualizar os conteúdos abordados nas diferentes narrativas 

obriga à introdução de alterações mais ou menos profundas que requerem validação mediante a sua 

implementação e a recolha de feedback junto aos aplicadores. 
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No primeiro caso, é essencial o aprofundar de parcerias, explorando o potencial mobilizador destas 

entidades em termos de acesso a novos grupos alvo, ou a possibilidade de introduzir a 

implementação do Programa nos contextos por si geridos. No segundo caso, é essencial desenvolver 

um contexto facilitador da experimentação que proporcione segurança na informação recolhida e 

nas fontes através das quais ela é assegurada. 

 

2.2.1 Implementação do Programa em Contexto de Ocupação de Tempos Livres (IPDJ) 

A adaptação do Programa Eu e os Outros ao contexto das Atividades de Tempos Livre, conheceu em 

2015 o seu segundo ano de experiência. Resultado da parceria entre o SICAD e o Instituto Português 

do Desporto e da Juventude no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, este projeto-piloto 

pressupunha um trabalho articulado entre a saúde e a juventude para a abordagem aos 

comportamentos aditivos em geral e aos problemas ligados ao álcool em particular junto a jovens 

abrangidos pela Medida Férias em Movimento, enquadrado pelo protocolo assumido entre estas 

duas partes no âmbito do Programa Cuida-te.  

A experiência do ano anterior revelara-se negativa e procurava-se neste segundo ano ultrapassar 

algumas das falhas identificadas, nomeadamente a menor articulação entre as estruturas regionais, o 

caracter tardio da abertura das candidaturas, a calendarização das ações sem consideração pela 

disponibilidade dos recursos das estruturas regionais/locais da saúde, etc.  

No sentido de garantir uma base de entendimento entre saúde e juventude foi organizado um 

encontro entre os representantes regionais/distritais das delegações do IPDJ e das DICAD das ARS. 

Desse encontro, no qual se discutiu a articulação na perspetiva mais ampla das diferentes medidas 

previstas no Programa Cuida-te, decidiu-se que em relação ao Programa Eu e os Outros que, face à 

experiencia do ano anterior, (1) o mesmo não deveria ser aplicado em campos de férias dirigidos a 

grupos de risco, (2) não deveriam ser aceites candidaturas para atividades de uma única semana (5 

dias), (3) as regiões deveriam ter cotas de atividades de acordo com a capacidade de resposta da 

saúde, fixando-se essa cota em 5 entidades por verão, (4) cuja aprovação apenas deveria ser dada 

pelo IPDJ após auscultação e validação pela saúde. As entidades deveriam ter acesso à informação 

sobre o programa previamente à candidatura, assumindo a (5) obrigatoriedade de supervisão, (6) de 

pelo menos uma reunião de planeamento presencial e, se possível (7) prever uma visita por parte do 

supervisor ao local onde a implementação tivesse lugar a fim de permitir a observação dos trabalhos 

em torno do programa. Foi considerado essencial um processo de divulgação a concretizar 

conjuntamente entre as estruturas regionais/locais da juventude e da saúde, com os convites para 

essa sessão de divulgação a serem endereçados a entidades com perfil para o desenvolvimento do 

Programa, aspeto que permitiria às estruturas da saúde convidar entidades com quem já trabalham 

no âmbito da prevenção.  

Com base nas decisões tomadas nesta reunião foi produzido um documento de Normas de 

funcionamento para a Implementação Eu e os Outros. Este documento foi validado pelos 

coordenadores regionais do Programa Eu e os Outros e foi difundido pelos canais do IPDJ. 
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Em maio de 2015 perfilava-se um cenário de 16 campos de férias distribuídos do seguinte modo: 

Norte: cerca de 6 campos de férias e 6 OTL (12 no total), Lisboa e Vale do Tejo: 1 OTL, Alentejo: 1 OTL 

e Algarve: 2 campos de férias. Após o processo de avaliação, uma parte significativa destas 

candidaturas caíram ou por não cumprirem com algumas das normas definidas, nomeadamente no 

que diz respeito ao tempo de duração da atividade, ou ao calendário proposto. A formação foi 

organizada visando a concretização de 5 projetos, dois no Norte, um na região de Lisboa e Vale do 

Tejo e dois no Algarve. 

A formação de capacitação para a concretização destes campos desenrolou-se em Coimbra – nos 

dias 4 e 5 de Junho contando com a participação de 10 formandos, 5 oriundos das entidades 

responsáveis pelas ações a concretizar e 5 profissionais do IPDJ. O processo de formação pressupôs 

um momento adicional de planeamento da intervenção a ser desenvolvido com os técnicos de saúde 

que localmente dariam suporte à implementação do Programa. No total a formação perfez um 

volume global de 351 horas de formação.  

A avaliação recebeu uma muito boa avaliação em todos os parâmetros à exceção da duração. Numa 

escala de 4 pontos a média variou entre 3,57 (expectativas iniciais e melhoria de desempenho 

profissional) e 4 na opinião geral (pertinência, relação interpessoal e realização pessoal). Os 

parâmetros adequação da carga horária e duração da ação foram avaliados respetivamente com 2,63 

e 2,75, sendo unanime o sentimento de que seria desejável mais tempo para o domínio da 

metodologia e dos temas. A equipa de formadores foi avaliada com 4 pontos em todos os 

parâmetros. Globalmente a formação recebeu uma avaliação de 4,75 numa escala de 5 pontos.  

Na execução dos 5 projetos, apenas 3 foram concretizados (4 Férias em Movimento e 1 OTL) 

envolvendo cerca de 80 jovens sem que o IPDJ tenha proporcionado informação mais detalhada 

sobre a caracterização dos mesmos. O planeamento e o acompanhamento da implementação do 

programa decorreram de forma adequada, nas instituições que concretizaram a intervenção. Nas 

duas entidades que não concretizaram a intervenção, pesou, num dos casos o menor perfil da 

entidade para o desenvolvimento desta ação (mais vocacionada para o trabalho com a 3ª idade) e no 

outro, o perfil do monitor selecionado, sem experiência prévia na área da saúde.  

A avaliação desta parceria foi naturalmente muito negativa, identificando-se o incumprimento de 

grande parte dos pontos acordados em janeiro, nomeadamente o calendário definido para 

implementação das várias fases, a divulgação prévia que garantisse um maior conhecimento do 

programa por parte das entidades candidatas, as candidaturas estarem de acordo com o tempo 

mínimo de intervenção e o perfil dos aplicadores, etc. Esta avaliação mereceu por parte do IPDJ e do 

SICAD, a elaboração de um documento orientador para a implementação do programa em 2016, que 

deveria prevenir a repetição desta situação verificada em 2015. O documento foi submetido à 

avaliação regional das DICAD ainda em Novembro de 2015.  

No ano 2016, no terceiro e último ano do plano traçado, esboçou-se um documento orientador para 

corrigir os problemas anteriormente apontados. Este documento deveria apostar na 

coresponsabilidade das estruturas da saúde e da juventude na divulgação e seleção das entidades 

que viessem a desenvolver a implementação do Programa em contexto de Ocupação de Tempos 

Livres ultrapassando deste modo a menor adequação do perfil das entidades e aplicadores 
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envolvidos nos dois anos anteriores. Estas entidades deveriam ser selecionadas entre associações 

com alguma experiencia de trabalho na área da prevenção. As entidades selecionadas, uma vez 

esclarecidas sobre o funcionamento do Programa e as particularidades da linha de financiamento 

gerida pelo IPDJ, seriam convidadas a submeter uma candidatura a qual poderia ser construída com 

o apoio das equipas de prevenção locais que mais tarde as viriam a acompanhar tecnicamente 

durante o período de implementação do Programa reforçando a relação de confiança mutua 

essencial para agilizar a intervenção futura. O calendário da intervenção submetido em candidatura 

deveria salvaguardar a capacidade de resposta das entidades de saúde no apoio à implementação do 

Programa aspeto que contribuiria para ultrapassar um dos principais obstáculos sentido nesta 

parceria. Do mesmo modo o processo formativo deveria ser desenvolvido em dois momentos, um 

em suporte à produção da candidatura e um segundo momento concretizado já com o conhecimento 

da população alvo sobre a qual incidiria a intervenção. 

O referido documento orientador, não foi posto em prática, tendo em conta dificuldades por parte 

do IPDJ no garantir os timings para que as estratégias delineadas fossem viáveis. A implementação 

do Programa foi abandonada, não se tendo concretizado qualquer ação em 2016. 

 

2.2.2 Implementação do Programa na Região Autónoma dos Açores 

 

A implementação do Programa Eu e os Outros na Região Autónoma dos Açores conheceu em 2015 o 
seu segundo ano. Tendo por base uma parceria entre o SICAD, a Direção Regional de Saúde a qual 
delegou na Casa do Povo de Santa Barbara (CPSB) a função de entidade executora a qual foi 
desempenhada com o suporte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), e da Direção 
Regional da Educação (DRE).  

 

 Ano Letivo 2015/16 

A implementação do Programa iniciou-se com o envolvimento da comunidade educativa do concelho 

de Angra do Heroísmo, nomeadamente dos conselhos executivos das quatro escolas básicas e 

secundárias existentes bem como de representantes do sector da saúde, das forças de segurança e 

do sector social. As escolas identificaram os profissionais que mais se adequavam à concretização do 

projeto-piloto e a formação teve o seu início em abril de 2015 sob orientação do coordenador 

nacional do Programa.  

Foi constituído um grupo de formação com 28 elementos que integravam 14 professores das Escolas 

a EBS Tomás de Borba, a ES Jerónimo Emiliano de Andrade, Escola Básica Integrada Francisco Ferreira 

Drummond e a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, aos quais se juntaram 4 psicólogos 

educacionais das referidas escolas. Num segundo grupo de trabalho, foram incluídos 14 técnicos 

oriundos de diferentes instituições nomeadamente Casa do Povo de Santa Barbara (5) da PSP (1) do 

Instituto de Segurança Social (2) da Associação Percursos (2), da Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

(2) e da Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal (1). Os dois grupos tiveram dinâmicas 

paralelas entrecruzando-se em momentos de treino de aplicação.  
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Alguns dos formandos do segundo grupo foram parceiros de aplicação de formandos do primeiro 

grupo no decurso do módulo III. Nesse caso incluímos informação neste relatório sobre esse grupo 

de aplicação. Os inscritos eram maioritariamente do género feminino (67%). As idades distribuíram-

se entre os 25 e os 58 anos situando-se a média nos 38 anos de idade.  

Os três dias de formação presencial tiveram lugar a 17 de novembro de 2015, 14 e 15 de janeiro de 

2016 nas instalações da CPSB tendo a implementação decorrido até Maio de 2016. Foi dado o dia 30 

de junho de 2016 como data limite para a entrega dos relatórios individuais.  

Concluída a formação iniciou-se a implementação do programa, nas várias escolas numa intervenção 

que se desenvolveu entre abril e junho. As sessões de supervisão, foram levadas a cabo primeiro pela 

psicóloga Cristiana Barcelos Costa e posteriormente pela psicóloga Rita Trancoso, sempre com o 

apoio à distância do primeiro formador.  

O projeto foi implementado quer em par pedagógico quer individualmente conjugando no primeiro 

caso docentes com não docentes à exceção de um caso em que o par de aplicadores era docente. No 

total formam constituídos 9 grupos de aplicação, abrangendo um total de 118 alunos, distribuídos da 

seguinte forma: 

Escolas Formandos Turma 
Número de 

alunos 
Nacionalidade 

(P+E) 
Género 

(F+M) 
Idades 

ESJEA Manuel Alberto Cordeiro Costa 9º F 11 11 7+4 15/17 

ESJEA António Miguel Pinto Machado 8ºI 9 9 7+2 14/17 

EBSTB Ana Inácio e André Guimarães DOV3 12 12 4+6 12/15 

EBSTB Filomena Vilaça e Mª João Sousa 8º VOC 11 11 4+7 15/18 

ESJEA Pedro Miguel Brito Silva 9º D 19 18+1 9+10 14/15 

EBIAH Idalina Graval / Luís Crespo PEREE-PP 15 15 10+4 15/18 

EBIFFD Angélica / Vanda Câmara PP1 10 10 2+8 13/16 

ISSA Carla Isabel Borba / Carla Nunes / Eduarda Crespo IPSS 12 12 3+9 12/16 

ESJEA Marisa Teixeira 8º D 19 19 12+7 13/15 

 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo em termo de género (49% do 

género feminino e 51% do masculino), mas heterogéneo em termos de idades que variaram entre os 

12 e os 18 anos de idade - prevaleceu a intervenção com turmas do 8º ano - com interesses e 

experiências de vida bastante diversificadas. A quase totalidade dos participantes é de nacionalidade 

Portuguesa.  

O programa aplicado incidiu sobre duas narrativas, uma consagrada ao tema dos “Problemas que se 

escondem por detrás do álcool” e outras consagrada aos “Amores e Desamores”. Através da primeira 

narrativa são abordados temas como a prevenção rodoviária, a pessoa portadora de deficiência e o 

voluntariado na comunidade, para além da exploração dos efeitos e consequências do consumo de 

álcool por menores, o enquadramento legal, as motivações e crenças associadas a este 

comportamento, etc. Já na segunda narrativa o tema centra-se na sexualidade e na violência no 
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namoro, havendo uma exploração da associação entre o consumo de substâncias e o 

comportamento agressivo. 

Os aplicadores desenvolveram o projeto maioritariamente em períodos não curriculares sobretudo 

na área de formação para a cidadania. As aplicações foram desenvolvidas na sua totalidade em 

sessões de 90 minutos. Em termos de regularidade prevaleceu a semanal tendo-se verificado 

também aplicações quinzenais. Alguns grupos integraram na implementação do programa o convite 

a entidades para a abordagem a temas específicos dentro das suas competências, nomeadamente a 

PSP (prevenção rodoviária e violência no namoro), o Centro de Saúde (sexualidade e consequências 

do consumo de álcool), a Associação para o Planeamento Familiar (sexualidade), a UMAR e a SOS 

Vítima (violência no namoro), o desporto adaptado, entre outras. Com o intuito de aprofundar as 

temáticas abordadas na narrativa, vários aplicadores envolveram na dinamização do projeto o 

recurso à exploração de outros materiais, como o visionamento de vídeos (vídeo clips ligados ao 

desporto adaptado ou à temática da prevenção rodoviária), bem como a exploração de diferentes 

sites e recursos da comunidade. No total o processo formativo perfez um volume global de 882 

horas, 594 horas das quais referente ao trabalho com formandos docentes e 216 com formandos não 

docentes, não se tendo verificado ausências significativas por parte dos formandos durante a 

componente presencial à exceção dos três formandos que não concretizaram a componente prática. 

 

O Questionário de pós Formação foi aplicado a 30 de Maio aquando da última sessão do processo 

formativo, já posteriormente à implementação do programa e imediatamente antes da produção do 

relatório individual. A opinião geral dos formandos acerca da formação ministrada, incidiu sobre 8 

blocos de questões, um primeiro centrado sobre a organização e a qualidade do formador, um 

segundo de avaliação global da experiência formativa, seguido de dois blocos de identificação de 

pontos positivos e questões a rever, seguido de uma avaliação do processo de implementação com a 

caracterização da mesma, o acompanhamento técnico no decurso da intervenção e observações 

finais. 
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Os itens mais valorizados foram a pertinência dos conteúdos abordados e a utilidade dos mesmos 

bem como a qualidade da interação proporcionada (M3=3.9, M4=3.8, M8=3.7). Os itens que, ainda que 

num bom plano, receberam uma avaliação menos positiva, são referentes à carga horária da 

formação, aos conhecimentos proporcionados e à componente prática da formação, facto que 

atribuímos à supervisão ser dada por uma profissional da Casa do Povo de Santa Barbara, ela própria 

em processo de consolidação das suas funções (M7=3.0, M6=3.4, M5=3.5). A correspondência do 

programa formativo quanto às expectativas e objetivos recebeu uma muito boa apreciação o 

mesmo se aplicando à qualidade da documentação fornecida (M1 e M2=3.7, M12=3.6). Os itens 

contributo para a melhoria de desempenho profissional e desenvolvimento de competências 

apresentaram uma avaliação mais positiva (M9 e 10=3.6), denotando a valorização da formatação para 

as funções desempenhadas no quotidiano.  

A avaliação do formador foi globalmente muito positiva apresentando uma Moda de 4 (Muito Bom) 

em todos os itens avaliados. Dentro dos itens melhor avaliados destaca-se a “Organização”, o 

“Esclarecimento de Dúvidas” a “Clareza” e a “Relação com o Grupo”. Os itens pior avaliados 

(Métodos e Capacidade de Motivação) são concordantes com o que anteriormente foi dito sobre o 

suporte técnico estar a ser dado por um profissional, ele próprio em fase de aprendizagem. Recorde-

se contudo que todos estes itens estão avaliados num plano muito bom. 
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Finalmente, no que diz respeito à organização, esta é avaliada em função da “Duração da ação 

formativa” (item 3.1) e da “Qualidade técnico-pedagógica da equipa de formadores” (item 3.2). 

Quanto à duração da ação formativa, ela recebeu uma avaliação positiva (M3.1=3.4) sendo que a 

totalidade dos formandos consideraram que “correspondeu bastante” ou “muito bem”. 

Relativamente à qualidade técnico-pedagógica a avaliação é muito positiva (M2=3.9), sendo que 93% 

dos intervenientes na formação considerou que ela “correspondeu totalmente”.  

No que diz respeito ao apoio técnico dispensado no decurso do módulo II, foi pedido aos formandos 

que avaliassem quanto à quantidade de tempo disponibilizada para o efeito (7 sessões de 2 hora), 

qualidade do apoio prestado, metodologia utilizada e relação estabelecida. As respostas recolhidas 

foram organizadas no gráfico que abaixo se apresenta:  

 

Globalmente a avaliação desta componente do projeto formativo é muito boa, com destaque para a 

qualidade do apoio e a relação proporcionada. A metodologia adotada, tendo sido avaliada como 

muito boa, é o item menos bem avaliado. 

A formação foi classificada na sua totalidade com uma pontuação média de 4,7 numa Escala de Likert 

de 1 a 5 corresponde a “Muito Boa” com 71% dos formandos a avaliá-la com pontuação máxima. 
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Os aspetos mais positivos da formação apontados pelos formandos inquiridos incidiram sobre as 

aprendizagens efetuadas, a pertinência dos temas e a clareza com que são trabalhados, o caracter 

dinâmico da abordagem, a adesão dos jovens e a relação proporcionada com os participantes, 

permitindo o contacto com os seus pontos de vista, a qualidade da relação proporcionada no 

decurso do acompanhamento técnico entre o grupo de formação, a partilha, entreajuda e a 

interação entre diferentes grupos profissionais promovendo o desenvolvimento de cada um.  

Já os aspetos a melhorar apontados pelos formandos incidem sobre a necessidade de revisão das 

narrativas em termos de extensão, apresentação informática e grafismo, reduzir a burocracia, 

adequar os questionários de avaliação de resultados, aumentar a formação diminuindo a 

monitorização e sintetizar a documentação de suporte.  

Em termos futuros apenas 12% dos formandos não perspetivam dar continuidade à experiencia de 

implementação do Programa. 

Em termos globais a experiência foi considerada positiva em termos da gestão de um processo 

formativo à distância, suportado pela delegação de responsabilidades a outra estrutura que não as 

Equipas de Prevenção das DICAD das ARS. Considera-se que o entusiasmo dos aplicadores foi grande 

bem como a adesão por parte dos jovens. Verificou-se uma taxa de abandono da formação 

demasiado alta que sugere que o processo de mobilização inicial foi pouco consistente, aspeto a 

rever no futuro. Também o menor envolvimento da Direção Regional de Educação é um aspeto 

menos positivo no que diz respeito à criação de condições facilitadoras à aplicação do Programa em 

contexto escolar. O facto da Direção Regional da Saúde delegar a coordenação numa instituição da 

sociedade civil, de estatuto muito diferente do organismo estatal, não facilita a tentativa de garantir 

uma maior participação e acompanhamento dos mesmos.  

Foi decidido na reunião de avaliação conjunta, a continuidade do Programa no ano 2016/17, com a 

continuidade do grupo de aplicadores já formados através de um processo de formação de 

aprofundamento centrado sobre a narrativa consagrada às dependências sem substância. Um novo 

grupo de formandos iniciará a sua formação de base direcionada à aplicação da narrativa consagrada 

aos problemas ligados ao álcool.  

A formação foi iniciada em Setembro de 2016 devendo prolongar-se até Maio de 2017. Os dados 

referentes a este processo formativo serão apresentados no relatório de 2017. 

 

 

2.2.3 Implementação do Programa no Concelho de Odivelas  
 
O Projeto-piloto desenvolvido no Concelho de Odivelas tem por objetivo a testagem de novas 

abordagens ou novos conteúdos introduzidos nas narrativas anteriormente existentes. Iniciada em 

2013 a colaboração com o Gabinete de Saúde e Cidadania desta autarquia, permitiu a progressiva 

formação de um grupo estável de aplicadores que, com a experiência acumulada proporciona uma 

visão crítica das experiências desenvolvidas que fornece à Coordenação Nacional os elementos 
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necessários à validação das mesmas antes da sua generalização nacional junto às equipas de 

prevenção das DICAD das ARS. 

A intervenção desenvolvida ao longo do biénio 2015/2016 conheceu três fases, uma primeira 

centrada na consolidação do processo de validação da narrativa consagrada ao álcool e o do 

processo de testagem da narrativa consagrada às dependências em substância e o início do processo 

de implementação da narrativa consagrada à Lei e as Drogas a desenvolver-se no ano letivo 2016/17.  

 

 Ano letivo 2014/15  

A estratégia adotada obedeceu à seguinte estratégia:  

- levantamento das escolas eventualmente interessadas no projeto “Eu e os Outros”. Nesta fase, a 

equipa de formadores contou com a parceria e colaboração da Câmara Municipal de Odivelas no 

âmbito do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências (PECPT); 

- apresentação genérica do projeto à comunidade educativa do Concelho de Odivelas 

nomeadamente aos professores coordenadores do PES, representantes das associações de pais 

locais, do sector da saúde, das forças de segurança, das ONG, e de outros parceiros do PECPT;  

- os professores e demais interessados preencheram a ficha de inscrição referente à formação e 

remeteram para Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania da CMO; 

- não existiu necessidade de realizar processo de seleção pois foi possível incluir todos os professores 

e demais interessados e todos tinham os requisitos necessários à inclusão na formação. 

No desenvolvimento das sessões de formação, quer presencial quer não presencial (monitorização), 

foram utilizadas técnicas de dinâmica de grupos, privilegiando-se metodologias ativas e 

participativas, de ação/reflexão, tais como debate de ideias, simulações pedagógicas, perguntas, 

discussão, trabalho de grupo, recorrendo também ao método expositivo sempre que necessário. 

Pretendia-se não somente promover o processo de aprendizagem pelo professor/formando, como 

também modelar algumas técnicas e metodologias que o professor/aplicador pudesse 

reproduzir/adaptar com o seu grupo/turma. 

 
Os Formandos  

De acordo com as estratégias atrás descritas formou-se um grupo de formação, constituído por 

professores/formandos de escolas da área geográfica referente ao Concelho de Odivelas. O grupo 

incluiu 17 professores, docentes nas escolas: ES Brancamp Freire - Pontinha (7), EB 2,3 António 

Gedeão (7), E.B. 2,3 da Pontinha (2) e ES Pedro Alexandrino (Póvoa de Stº Adrião) (1). A este grupo 

acresceram ainda mais 9 formandos não docentes oriundos do ACES de Loures-Odivelas (3), uma 

psicóloga ligada ao Serviço de Psicologia e Orientação dos Agrupamentos do Sudoeste de Odivelas 

(1), do Gabinete de Saúde e Igualdade da CMO (1) e psicólogos e assistentes sociais ligados a ONG 

com intervenção no concelho (4). 
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O Processo Formativo  

A formação presencial de base (módulo I) teve início ainda em 2014 a 19 de dezembro, tendo sido 

finalizada já em janeiro de 2015 a 9 e 10 de janeiro, dinamizada pelo coordenador do Programa no 

SICAD, o qual também assegurou as sessões de monitorização/supervisão. O processo formativo 

inclui 7 momentos de supervisão presencial e dois momentos de supervisão à distância com recurso 

ao skype ou chat, ou troca simples de mails. O processo foi concluído 30 de maio com a 

concretização do IX módulo. No decurso do processo formativo foi incluído um módulo suplementar, 

concretizado a 27 de janeiro, centrado sobre o tema da prevenção rodoviária, ministrado por 

formadores ligados à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, na sequência da integração de 

conteúdos sobre esta problemática na narrativa consagrada ao álcool. No total o processo formativo 

perfez um volume global de 1.404 horas 

 
A Implementação 

O projeto foi implementado em par pedagógico conjugando docentes com não docentes. No total 

formam constituídos 14 grupos de aplicação distribuídos por 5 escolas, abrangendo um total de 209 

alunos, distribuídos da seguinte forma: 

Escola  
Grupos 

Aplicação  
Ano de Escolaridade  

Número de 
alunos  

Género 
F+M 

Idade 

ES Brancamp Freire (Pontinha) 
D+D 
D+D 

D+D+D 

CEF OI - 9º 
1º TAI 

7-1 PCA 

18 
20 
14 

7+11 
20+0 
8+6 

16 / 18 
16 / 19 
12 / 16 

EB 2,3 Pontinha D*+D 6ºA 13 6+7 12/15 

ES Pedro Alexandrino (Póvoa de Stº 
Adrião  

D+ND 
ND+ND 
ND+ND 

D** 

10º 
2 TT (11º) 
2 TC (11º) 

EC2A 

16 
12 
11 
21 

6+10 
7+5 
4+7 

10+11 

15 / 18 
17 / 21 
18 / 22 
16 / 19 

EB 2,3 Antonio Gedeão 

D+D+ND 
D+D 
D+D 

D+ND 

CEF - Cozinha (9º) 
9º C 

CV2 - (8º) 
9º E 

16 
12 
23 
26 

12+4 
5+7 

8+15 
11+15 

16 / 18 
15 / 18 
14 / 16 
13 / 15 

ES Odivelas ND+ND 11 CP 7 5+2 17 / 21 

* Um dos docentes desistiu a meio da aplicação em virtude de uma gravidez de risco 
** Este docente não integra o grupo de formação, já que dá continuidade ao trabalho iniciado na formação do ano transato 
 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo em termo de género (52% do 

género feminino e 48% do masculino), mas heterogéneo em termos de idades que variaram entre os 

12 e os 22 anos de idade com interesses e experiências de vida bastante diversificadas.  

O programa foi aplicado incidindo exclusivamente sobre a narrativa que aborda o tema dos 

problemas ligados ao álcool, a pessoa com deficiência, a prevenção rodoviária e o associativismo e a 

intervenção voluntária na comunidade. 

Os aplicadores desenvolveram o projeto quer integrado nas áreas curriculares (disciplinas de 

português, matemática, geografia, ciências do ambiente, educação física, componente tecnológica e 



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2015/2016 
 Página 21 
 

disciplinas ligadas a cursos vocacionais específicos) e não curriculares (sobretudo na área de 

formação cívica e de direção de turma).  

As aplicações foram maioritariamente desenvolvidas em sessões de 90 minutos. Em termos de 

regularidade prevaleceu a semanal (9) tendo-se verificado também aplicações quinzenais (5). Alguns 

grupos integraram na implementação do programa visitas de estudo (Banco Alimentar, como 

exemplo de uma intervenção comunitária que integra voluntários), ou dinamizações 

(experimentação de práticas de desporto adaptado e a concretização de uma festa à semelhança do 

que ocorre na narrativa) que pontualmente resultaram em sessões que ultrapassaram os 90 minutos 

definido para cada sessão. 

Com o intuito de aprofundar as temáticas abordadas na narrativa, vários aplicadores envolveram na 

dinamização do projeto, o recurso à exploração de outros materiais, como o visionamento de vídeos 

(vídeo clips ligados ao desporto adaptado ou à temática da prevenção rodoviária), bem como a 

exploração de diferentes sites e recursos da comunidade. Foram convidados elementos externos à 

escola apara abordarem com os jovens temas específicos, nomeadamente a realidade de uma pessoa 

portadora de deficiência (Fundação Salvador) ou a exploração do impacto do álcool na sexualidade 

(profissionais dos ACES da área geográfica) 

 
Avaliação do processo formativo 

O Questionário de pós Formação foi aplicado a 30 de Maio aquando no último módulo do processo 

formativo, já posteriormente à implementação do programa e imediatamente antes da produção do 

relatório individual. A opinião geral dos formandos acerca da formação ministrada, incidiu sobre os 

mesmos 12 indicadores explorados após o módulo presencial, respetivamente a expectativas iniciais, 

objetivos da formação, pertinência dos temas, utilidade dos temas para o desempenho das suas 

funções, componente prática desenvolvida, conhecimentos adquiridos, adequação da carga horária, 

relação interpessoal entre os participantes, desenvolvimento de capacidades técnicas e profissionais, 

melhoria do desempenho profissional, qualidade da documentação e realização pessoal. Os 

resultados obtidos foram os seguintes. 
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Gráfico 7 - OPINIÃO FINAL

Não correspondeu nada Correspondeu um pouco Correspondeu bastante Correspondeu totalmente
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Verifica-se que houve um intensificar da avaliação positiva verificada aquando da avaliação do 

módulo presencial. No que diz respeito à correspondência do processo formativo às “Expectativas 

Iniciais” dos intervenientes (M1=3.55), a melhoria é ligeira, sendo que este item “correspondeu 

totalmente” em 55% dos respondentes e “correspondeu bastante” nos restantes 45%.  

Para os itens objetivos da formação e pertinência dos temas, a avaliação é muito positiva (M2=3.95 e 

M3=3.86) sendo que correspondeu totalmente em 95% e 86% e correspondeu bastante nos restantes 

5% e 14% dos casos respetivamente. Curiosamente a avaliação da pertinência decresce em relação à 

avaliação prévia, aspeto que pensamos prender-se com a menor adequação dos conteúdos às faixas 

etárias dos grupos alvo selecionados por alguns dos formandos. 

Ainda dentro das avaliações muito positivas, destacam-se os itens, componente prática desenvolvida 

(M5=3.72), conhecimentos adquiridos (M6=3.95), desenvolvimento de capacidades técnicas e 

profissionais (M9=3.59), melhoria do desempenho profissional (M10=3.55). É contudo importante 

evidenciar que, enquanto as duas primeiras apresentam uma subida face à avaliação prévia, 

explicada pelos ganhos retirados da supervisão que consolidaram a base recebida durante a 

formação presencial, já a terceira apresenta uma ligeira descida que se justifica pelo impacto da 

experiência real e o confronto de alguns formandos com limitações na capacidade de gerir situações 

trazidas pelos grupo-alvo. O caracter ligeiro da descida é sentido como positivo já que traduz uma 

visão mais realista das capacidades sem contudo transmitir que a experiência tenha sido frustrante.  

Também a experiência prática de implementação do programa resultou numa maior valorização do 

material de suporte verificando-se uma unanimidade na apreciação da qualidade da documentação 

(M11=4) como muito boa. 

Os Itens utilidade dos temas para o desempenho das suas funções (M4= 3.86), relação Interpessoal 

entre os participantes (M8= 3.95) e realização pessoal (M12 = 3,55) apresentaram uma avaliação positiva. 

De novo os dois primeiros indicadores apresentam uma subida em relação à avaliação prévia 

ilustrando a qualidade relacional que resultou da partilha associada ao processo de supervisão bem 

como a capacidade de identificar na metodologia e nos conteúdos mais-valias para as práticas 

profissionais de cada formando. O ligeiro decréscimo ao nível da realização pessoal traduz o impacto 

com a realidade anteriormente referido que para alguns formandos foi muito exigente e 

desgastante. 

O item adequação da carga horária apresentou uma avaliação mais baixa situando-se no nível 

correspondeu bastante (M7= 2,95), sendo a área de avaliação que apresenta um resultado mais baixo.  

A avaliação do formador foi globalmente muito positiva tendo correspondeu totalmente nos 

indicadores domínio dos conteúdos, organização da intervenção, clareza da intervenção, 

esclarecimento de dúvidas e utilidade da documentação fornecida. O gráfico abaixo apresentado 

avalia a perceção dos formandos relativamente aos itens seguidamente mencionados: domínio dos 

conteúdos (M2.1 = 4), organização das intervenções (M2.2 = 4), clareza das intervenções (M2.3 = 4), 

motivação para a participação dos formandos (M2.4 = 3.91), facilidade de contacto e de relação com o 

grupo (M2.5 = 3.82), esclarecimento de dúvidas (M2.6 = 4), eficácia dos métodos pedagógicos (M2.7 = 3.77), 
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adequação dos meios pedagógicos aplicados (M2.8 = 3.86) e utilidade da documentação distribuída 
(M2.9 = 4). 

 

Finalmente, no que diz respeito à organização ela é avaliada em função da “Duração da ação 

formativa” (item 3.1) e da “Qualidade técnico-pedagógica da equipa de formadores” (item 3.2). 

 

 

Quanto à duração da ação formativa, ela recebeu uma avaliação positiva (M3.1=3.27) sendo que 73% 

dos formandos consideraram que “correspondeu bastante” enquanto 27% consideração que a 

duração “correspondeu completamente”. Relativamente à qualidade técnico-pedagógica a avaliação 

é muito positiva (M2=3.86), sendo que 86% dos intervenientes na formação considerou que ela 

“correspondeu totalmente”.  

A formação foi classificada na sua totalidade com uma pontuação média de 4,6 numa escala de Likert 

de 1 a 5 corresponde a “Muito Boa” com 59% dos formandos a avaliá-la com pontuação máxima. 
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Os aspetos mais positivos da formação apontados pelos formandos inquiridos incidiram sobre os 

temas abordados, a originalidade da abordagem e a liberdade que permite, a flexibilidade e o 

enorme potencial de exploração e integração de problemáticas, o dinamismo da formação, as 

personagens, a troca de experiências, a interação entre diferentes grupos profissionais ou diferentes 

realidades escolares, entre outras. 

Já os aspetos negativos que foram apontados pelos formandos incidem sobre a menor pertinência 

dos conteúdos em função dos grupos etários, a existência de alguma redundância em algumas partes 

da narrativa, o número de horas exigido pelo programa para a sua aplicação, a excessiva carga 

burocrática que resulta da avaliação de processo, a qualidade da partilha em algumas reuniões de 

grupo, a menor eficácia dos acompanhamentos técnicos à distância e a densidade de informação nas 

apresentações de suporte. 

É sugerido que de futuro o calendário da formação se possa iniciar mais cedo no ano letivo, que o 

mapa dos acompanhamentos técnicos/supervisão, possa ser apresentado já estruturado no início da 

formação evitando negociações complicadas ao longo do processo de aplicação. Sugere-se ainda que 

o tratamento gráfico das personagens possa ser equacionado, dado começar a estar desatualizado. 

 
 

 Ano letivo 2015/16  

 

Para o ano 2015/16 foi definido como objetivo da parceria no âmbito do PECPT a validação da 

narrativa consagrada às dependências sem substância que foi objeto de revisão e reconstrução a 

partir do anterior enredo da narrativa 4. O acordo com a Câmara Municipal de Odivelas incluiu o 

envolvimento da Dr.ª Ivone Patrão (ACES de Odivelas), presentemente a trabalhar em parceria com a 

autarquia no estudo de hábitos de utilização da internet no concelho, no âmbito de uma linha de 

investigação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA). Esta parceria visaria quer o 

aprofundar com os formandos de conteúdos específicos ligados à dependência da internet quer ao 

desenvolvimento de um instrumento de avaliação de resultados tendo por base os instrumentos 

utilizados por este investigadora na sua linha de investigação. 

Gráfico 10 - CLASSIFICAÇÃO GLOBAL 
DA FORMAÇÃO 
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Foi lançado o desafio aos aplicadores envolvidos nos últimos dois anos de implementação do 

programa no Concelho de Odivelas para se inscreverem no grupo de formação. Procedeu-se a uma 

apresentação oficial do projeto-piloto a 12 de outubro. Foi constituído um grupo de 15 formandos, 

todos eles com experiência prévia na implementação do programa.  

A formação presencial decorreu a 11 e 12 de dezembro assumindo já o programa idealizado para a 

formação de segundo nível, prevendo 15 horas de formação presencial e 15 horas de trabalho 

autónomo. Dentro deste trabalho autónomo foram calendarizadas 3 reuniões de supervisão. A 

implementação do Programa e supervisão técnica decorreram já em 2016. 

A avaliação do módulo recebeu uma muito boa avaliação em todos os parâmetros apresentando 
uma moda de 4, numa escala de 4 pontos com 1 equivalente a Fraco e 4 equivalente a Muito Bom. 
Os parâmetros que apresentam uma média mais baixa (M=3,56) dizem respeito à correspondência às 
expectativas, melhoria das capacidades técnico-profissionais, de desempenho e à realização pessoal, 
facto que se compreende em formandos que na sua maioria estão envolvidos no terceiro ano de 
implementação do programa. A avaliação mais positiva (M=3,89/4) diz respeito à capacidade 
pedagógica do formador e ao domínio dos conteúdos ministrado. É importante sublinhar que o 
formato de formação recebeu uma muito boa avaliação quanto à duração (3,56) reforçando a ideia 
de que as 15 horas presenciais parecem ser adequadas ao objetivo de reciclagem e aprofundamento 
dos conteúdos de uma narrativa específica. Globalmente a formação recebeu uma avaliação de 3,78 
numa escala de 4 pontos.  

O projeto foi implementado em par pedagógico conjugando docentes com não docentes. No total 

formam constituídos 9 grupos de aplicação distribuídos por 8 escolas, abrangendo um total de 181 

alunos, distribuídos da seguinte forma: 

Escola  
Grupos 

Aplicação  
Ano de Escolaridade  

Número de 
alunos  

Género 
F+M 

Idade 

ES Brancamp Freire (Pontinha) 
ND+ND 

ND 
11º 
8º 

16 
19 

4+12 
9+10 

Média 16 
13 / 14 

ES de Caneças ND+ND 11º VOC 11 7+4 16/19 

ES Pedro Alexandrino (Póvoa de Stº 
Adrião  

D+ND 12º 23 10+13 Média 17 

EB 2,3 António Gedeão ND+ND 8º VOC 21 13+8 15 / 17 

ES Odivelas ND+ND 9º VOC 25 9+16 15 / 18 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas 

D+ND 7º D 28 12+16 12 / 14 

EB 2,3 Moinhos da Arroja ND+ND 9º VOC 17 0+17 16 / 17 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis (Paiã) ND+ND 10º VOC 21 6+15 16 / 21 

TOTAIS 15 ND + 2 D  181 70+111 12 / 21 

 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se heterogéneo quer em termo de género (39% 
do género feminino e 61% do masculino), quer em termos de ano de escolaridade e idades que 
variaram entre os 12 e os 21 anos de idade com interesses e experiências de vida bastante 
diversificadas. 

A experiência de implementação da versão revista da quarta narrativa revelou-se muito satisfatória. 
Os aplicadores consideraram-na desafiante, proporcionando reflexões interessantes junto aos 
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diferentes grupos aso quais foi implementada. O tema das novas substâncias psicoativas, não 
recebeu reconhecimento unanime variando com o grau de experiência dos jovens que constituíram 
os grupos. Para alguns deles, o tema foi muito pouco pertinente, para outros proporcionou uma 
exploração interessante que se alargou à dark-web. Foi feita a sugestão de que o enredo possa ser 
desdobrado em duas versões de modo a que as novas substâncias psicoativas não assumam um 
caracter tão central, quando aplicada a narrativa a grupos com menor contacto com este tipo de 
realidades. Na sequência da avaliação final considerou-se que as questões relacionadas com o 
visionamento de pornografia poderiam constituir-se como um conteúdo importante dentro das 
dependências sem substância. 

O grupo de aplicadores, manteve o desejo unanime de dar continuidade à implementação do 
Programa, tendo sido bem aceite a proposta de explorarem uma nova narrativa. O planeamento da 
intervenção para o ano letivo 2016/17 foi concretizado em outubro de 2016. Foi decidida a 
implementação da narrativa seis, dedicada à Lei e a Droga e lançado o desafio à Esquadra da Polícia 
de Odivelas para se envolver através dos agentes do Programa de Proximidade Escola Segura. O 
convite foi aceite e 4 agentes integraram um grupo de formação de base que incluiu mais 5 não 
docentes. Paralelamente, 7 aplicadores com formação prévia participaram numa formação de 
aprofundamento centrada exclusivamente sobre esta narrativa.  

A formação presencial teve lugar entre o 13 e o 15 de dezembro de 2016 nas instalações da ES Pedro 
Alexandrino. Os dados sobre a implementação desta narrativa serão apresentados no relatório 
referente ao ano 2017. 

 

 

2.2.4 Implementação do Programa em Parceria com a Comissão de Dissuasão de Lisboa – 

Projeto-piloto no Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra (Lumiar)  

O projeto-piloto para a implementação da narrativa 6, dedicada às questões da “lei e a droga”, num 

trabalho conjunto entre a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Lisboa, a 3ª Divisão 

Policial da PSP / Coordenação da Equipa de Proximidade Escola Segura e o SICAD, começou a ser 

esboçada na sequência da participação do coordenador nacional do programa num encontro 

organizado pelos primeiros dois parceiros em Maio de 2015 no qual foi feita uma apresentação do 

Programa Eu e os Outros, com base em extratos da sexta narrativa.  

O interesse manifestado pelas chefias da 3ª esquadra e o interesse antigo do SICAD na recuperação 

do projeto de envolver os agentes do Programa da Escola Segura na implementação do E&O, serviu 

de base para o delinear desta linha de ação.  

Ainda no mês de maio foram iniciadas reuniões de trabalho entre a coordenação do Programa e a 

CDT de Lisboa, visando a delimitação da intervenção e a produção de um documento enquadrador a 

enviar aos diferentes parceiros a mobilizar, a saber: (1) a CDT enquanto entidade que assumira uma 

função de pivot na comunicação entre todos os parceiros e mediante a mobilização de técnicos para 

a aplicação da narrativa 6, (2) o SICAD enquanto entidade responsável pelo programa, formadora e 

supervisora de todos os processos a desenvolver no âmbito deste projeto-piloto; (3) a 3ª Divisão da 

PSP enquanto parceiro ativo na implementação do programa através de agentes do Programa Escola 

Segura; (4) um agrupamento de escolas que, estando situado dentro do perímetro de ação desta 
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esquadra, consiga reunir condições para o desenvolvimento do Programa e a (4) DICAD da ARS LVT 

no sentido de a manter informada da intervenção e o pedido de acompanhamento do processo 

visando o seu potencial alargamento futuro;  

Entre os meses de junho e setembro tiveram lugar reuniões de trabalho primeiro entre o SICAD a 

CDT e a PSP, depois entre as três partes com o Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira e finalmente 

com o Agrupamento de Escolas do Lumiar. Em 13 outubro concretizou-se uma sessão de 

apresentação do programa a professores do Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra 

(Lumiar), de acordo com o combinado com o Conselho Executivo desta escola. Com base nessa 

apresentação, forma abertas inscrições para que professores interessados se inscrevesse na 

formação a iniciar em janeiro de 2016.  

De acordo com as estratégias descritas formou-se um grupo de formação, constituído por 18 

professores do Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra (Lumiar), 2 técnicos da CDT de 

Lisboa e 5 elementos da PSP. Os inscritos eram maioritariamente do género feminino (88%). As 

idades distribuíram-se entre os 30 e os 58 anos situando-se a média nos 44 anos de idade 

Aquando do início da formação dois dos docentes inscritos não compareceram reduzindo o grupo a 

23 elementos. Outros dois docentes não concluíram a formação presencial desistindo no final dos 

dois primeiros módulos da formação em virtude não considerarem não conseguirem reunir as 

condições necessárias para a concretização prática da formação. Por fim um dos docentes adoeceu 

no decurso do processo de implementação do programa, após a concretização da fase presencial do 

projeto formativo. Assim sendo foram 20 os formandos que terminaram o processo formativo dos 

quais 13 são docentes e 7 não docentes. 

O projeto foi implementado em par pedagógico conjugando docentes com não docentes. No total 

formam constituídos 9 grupos de aplicação, abrangendo um total de 185 alunos, distribuídos da 

seguinte forma: 

Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra 
(Lumiar) 

Grupos 
Aplicação 

Turma 
Número de 

alunos 
Nacionalidade 

(P+E) 
Género 
(F+M) 

Idade 

Carlota Carneiro* / Paula Constâncio D+D 7ºB 20 16+4 7+13 13 / 17 

Ana Tarré / Teresinha Alves / Vitor Jesus D+D+ND 8ºG 26 24+2 14+12 13 / 17 

Mª João Oliveira / Natália Silva D+ND 8ºF 22 20+2 11+11 12 / 15 

Vitória Serrano / Isabel Freitas / Víctor Fernandes D+D+ND 8ºB 18 13+5 11+7 12 / 17 

Isabel Fernandes / Isabel Alves / Carla Carvalho D+D+ND 7ºF 22 21+1 11+11 12 / 15 

Ana Marques / Carla Santos D+D VOC 23 22+1 9+14 14 / 17 

Cristina Simões / Carla Pires D+ND 8ºH 21 18+3 15+6 13 / 15 

Rita Gonçalves / Margarida Rego D+ND 10ºB 26 23+3 9+17 14 / 17 

Aida Costa / Manuela Pires D+ND PTC2 7 5+2 4+3 18 / 19 

* A docente desistiu por motivos de saúde 
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O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo em termo de género (55% do 

género feminino e 45% do masculino), mas heterogéneo em termos de idades que variaram entre os 

12 e os 19 anos de idade - prevaleceu a intervenção com turmas do 8º ano - com interesses e 

experiências de vida bastante diversificadas. A grande maioria dos participantes foram de 

nacionalidade sendo, contudo, de valorizar os 12% de nacionalidade estrangeira, oriundos na sua 

quase totalidade de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.  

O programa foi aplicado incidindo exclusivamente sobre a narrativa que aborda o tema da Lei e as 

Drogas, o papel da Escola Segura e o Funcionamento das Comissões de Dissuasão da 

Toxicodependência, abordando secundariamente a arte urbana, o trabalho infantil, a amizade e o 

comportamento desviante.  

Os aplicadores desenvolveram o projeto quer integrado nas áreas curriculares (disciplinas de 

português, matemática, educação física, componente tecnológica entre outras) e não curriculares 

(sobretudo na área de formação cívica e de direção de turma).  

As aplicações foram desenvolvidas em sessões de 90 minutos por parte de 5 grupos de trabalho e de 

45 minutos pelos restantes. Em termos de regularidade prevaleceu a semanal (6) tendo-se verificado 

também aplicações quinzenais (2) e um grupo de desenvolveu a aplicação oscilando entre as duas 

modalidades em função do calendário possível. Alguns grupos integraram na implementação do 

programa visitas de estudo (à 3ª Divisão da PSP ou à Comissão de Dissuasão da Toxicodependência), 

ou sessões com convidados (agentes da Escola Segura ou técnicos ligados à área dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências). Com o intuito de aprofundar as temáticas abordadas na 

narrativa, vários aplicadores envolveram na dinamização do projeto, o recurso à exploração de sites 

e recursos da comunidade.  

 

O Questionário de pós Formação foi aplicado a 20 de Maio aquando da última sessão do processo 

formativo, já posteriormente à implementação do programa e imediatamente antes da produção do 

relatório individual. Os itens mais valorizados foram a qualidade da interação proporcionada, a 
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dinâmica proporcionada, a pertinência dos conteúdos abordados e os conhecimentos adquiridos 

(M8=3.8, M5=3.6, M3=3.5, M6=3.6). Os itens que receberam uma avaliação menos positiva são referentes à 

correspondência às expectativas e à realização pessoal avaliação que, em nosso entender, resulta do 

sentimento de uma elevada exigência no processo de monitorização da intervenção e, em alguns 

casos traduz uma visão mais realista das capacidades sem, contudo, transmitir que a experiência 

tenha sido frustrante. A experiência prática de implementação do programa resultou na valorização 

do material de suporte verificando-se uma boa apreciação da Qualidade da documentação (M11=3.4). 

O item Adequação da carga horária apresentou uma avaliação mais positiva (M7=3.4) no segundo 

momento de avaliação, denotando a valorização da carga formativa face à exigência da 

implementação do programa. 

A avaliação do formador foi globalmente muito positiva em praticamente todos os itens avaliados 

com exceção do item Métodos Pedagógicos para o qual a avaliação foi mais baixa. Dentro dos itens 

mais bem avaliados destaca-se a Clareza da Intervenção, Esclarecimento de Dúvidas e o Domínio dos 

Conteúdos. Os itens menos bem avaliados (Métodos e Adequação dos Meios) são concordantes com 

o desejo de que a formação pudesse incluir mais sugestões de dinâmicas de grupo e com o 

sentimento que alguns dos conteúdos eram precoces para o grupo de jovens trabalhados durante a 

implementação do programa. 

Quanto à duração da ação formativa, ela recebeu uma avaliação positiva (M3.1=3.27) sendo que 80% 

dos formandos consideraram que correspondeu bastante ou muito bem, enquanto 20% consideração 

que a duração correspondeu suficientemente. Relativamente à qualidade técnico-pedagógica a 

avaliação é muito positiva (M2=3.86), sendo que 86% dos intervenientes na formação considerou que 

ela “correspondeu totalmente”.  

No que diz respeito ao apoio técnico dispensado no decurso do módulo II, foi pedido aos formandos 

que avaliassem quanto à quantidade de tempo disponibilizada para o efeito (7 sessões de 2 hora), 

qualidade do apoio prestado, metodologia utilizada e relação estabelecida. As respostas recolhidas 

foram organizadas no gráfico que abaixo se apresenta:  
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Globalmente a avaliação desta componente do projeto formativo é muito boa, com destaque para a 

qualidade do apoio e a relação proporcionada. A metodologia adotada, tendo sido avaliada como 

muito boa, é o item menos bem avaliado. 

A formação foi classificada na sua totalidade com uma pontuação média de 4,7 numa escala de Likert 

de 1 a 5 corresponde a Muito Boa com 65% dos formandos a avaliá-la com pontuação máxima. 

O Projeto-piloto revelou-se muito positivo, quanto ao envolvimento das forças de segurança na 

implementação da narrativa consagrada à Lei e às Drogas. Foi uma clara mais-valia a visão destes 

profissionais em complemento ao trabalho dos docentes, o mesmo se podendo dizer dos contributos 

trazidos pelos profissionais ligados à Comissão de Dissuasão de Lisboa. Para ambos os grupos 

profissionais, a capacidade de manter a disponibilidade para a intervenção foi comprometida por 

responsabilidades inerentes às suas funções. Esta realidade não comprometeu o desenvolvimento da 

intervenção mas foi referida sobretudo no que ao processo de planeamento diz respeito.  

No final da experiência foram recolhidas sugestões muito interessantes no sentido de melhorar a 

narrativa, introduzindo conteúdos referentes ao comportamento desviante, alargando-o para além 

do consumo das substâncias psicoativas.  

A possibilidade de dar continuidade à experiência foi condicionada pelo reconhecimento por parte 

dos técnicos da CDT da impossibilidade de garantir a mesma disponibilidade em anos subsequentes. 

Foi contudo sublinhada a disponibilidade para de um modo pontual poderem ser recursos 

complementares para a exploração de partes específicas da narrativa. Sendo a CDT a instituição 

promotora desta experiência piloto, a possibilidade de a voltar a replicar foi naturalmente 

comprometida. Da parte do SICAD foi assumido que uma continuidade da intervenção deveria 

transitar para a dinamização por parte da equipa de prevenção da DICAD ARS LVT. Apesar do 

interesse por parte de alguns dos aplicadores esta hipótese nunca se concretizou. 

 

2.2.5 Síntese das intervenções em território Nacional no biénio 2015/2016 

O quadro que se segue integra os dados referentes a todas as intervenções desenvolvidas em 

território nacional no decurso de período de tempo a que o relatório diz respeito.  

 
Nº de ações 

2015/2016 

Horas de 
Formação 
2015/2016 

Aplicadores 
Formados 
2015/2016 

Instituições 
2015/2016 

Adolescentes 
2015/2016 

DICAD das ARS 54 37.638 690 104 5.178 

IPDJ 1 351 10 5 80 

Região Autónoma dos Açores 1 882 15 6 118 

Concelho de Odivelas 1+1 1401+450 26+15 5+8 209+181 

Agrupamento de Escolas Professor 
Lindley Cintra (Lumiar) 

1 1.134 21 1 185 

Totais 59 ações 41.856 horas 777 aplicadores 129 instituições 5.951 adolescentes 
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Estes valores são baixos tendo por referência o trabalho desenvolvido no passado, em particular, 

previamente à extinção do Instituto da Droga e Toxicodependência e a criação do SICAD. Os valores 

agora alcançados correspondem a metade do volume de adolescentes abrangidos por este Programa 

nessa altura, num único ano.  

 

2.3 Implementação do Programa na República de Cabo Verde 

 

Tendo em conta que a intervenção desenvolvida com a República Cabo 

Verde foi objeto de relatório individualizado, procederemos apenas à 

inclusão neste relatório de elementos gerais. 

A parceria com Cabo Verde para a implementação do Programa Eu e os 

Outros foi assumida em janeiro de 2015, após negociações iniciadas em 

junho de 2014. Ao longo de 2015 procedeu-se à troca de correspondência 

no sentido de definir as condições necessárias para uma coordenação 

efetiva por parte da Comissão de Coordenação do Combate à Droga de Cabo-Verde (CCCD), o 

procedimento de implementação do Programa e respetivo calendário.  

Entre os procedimentos acordados ficou estabelecida: 

- a adaptação dos materiais à realidade cabo-verdiana; 

- a concretização de um processo formativo direcionado a um grupo de aplicadores 
que integrará um projeto-piloto a concretizar no ano letivo 2015/16; 

- um trabalho específico direcionado aos técnicos da CCCD para a coordenação do 
Programa; 

- a criação de condições para um processo de avaliação externo à implementação do 
Programa; 

- a supervisão desta equipa à distância com recurso a skype. 

A formação decorreu entre 04 a 07 de maio de 2015 com base no programa de formação e 
capacitação básica para a implementação do Programa Eu e os Outros conduzido pelos formadores 
Patricia Pissarra e Raul Melo. 

Contou com a presença de 36 formandos de todas as ilhas do arquipélago, todos ligados ao contexto 
escolar, a grande maioria ligada à orientação vocacional, e ao ensino da disciplina de Formação 
Pessoal e Social.  

Foram selecionadas as narrativas consagradas aos problemas ligados ao álcool (história 8) e à 
sexualidade (história 5). Procedeu-se à adaptação quer das personagens quer das narrativas ao longo 
do processo formativo o qual envolveu, naturalmente, o treino de aplicação das narrativas já 
adaptadas. Cada pequeno grupo aplicou um bloco da sua narrativa por um período de 30 minutos ao 
que se seguiu o feedback dos formadores, explorando progressivamente, a atitude do aplicador, os 
conteúdos abordados, a pesquisa de informação, a introdução de dinâmicas de grupo. As duas 
narrativas foram exploradas na íntegra.  
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A formação terminou com a abordagem ao processo de planeamento, prevendo-se, após um 
primeiro levantamento, o desenvolvimento de intervenção junto a 99 grupos entre o 7º e o 12º 
maioritariamente do 3º ciclo (68%) com idades compreendidas entre os 12 aos 18 anos. Apenas 3 
formandos não apresentaram qualquer previsão de intervenção. 

Até ao final do mês de outubro o CCCD trabalhou na adaptação gráfica dos personagens e do 

logótipo do Programa. 

 

 

 

Ao longo do ano 2015/16 foram concretizadas duas reuniões de skype. uma a 24 de Novembro 2015 
durante a qual foram exploradas questões sobre o modo de monitorização do programa pela CCCD 
junto aos aplicadores, (os aplicadores devem enviar à CCCD, quer o Planeamento da sessão, quer a 
avaliação das mesmas com uma regularidade quinzenal e deverão ser equacionados encontros 
periódicos via Skype com os aplicadores para ver como estão a aplicar as histórias), a implementação 
das narrativas (o modo como os aplicadores vão explorando os conteúdos e as dificuldades 
encontradas), a avaliação do programa (as instruções que devem ser dadas aos jogadores; o apoio da 
Universidade para a avaliação externa, que depois será partilhada com o SICAD) e a adaptação do 
grafismo (produção de dois cenários - um para cada história - com características cabo-verdianas)..  

Uma segunda reunião teve lugar a 8 de julho de 2016 e centrou-se sobre o trabalho desenvolvido ao 
nível da implementação do programa por parte dos aplicadores formados em Março de 2015. Foi 
feito um reporte dos dados disponíveis em termos de abrangência. Foi transmitido que o trabalho de 
suporte técnico foi desenvolvido de forma heterógena consoante as ilhas, por telefone, mail ou por 
skype nas ilhas mais distantes e em reuniões presenciais nas ilhas mais próximas. Os aplicadores 
mostraram-se muito autónomos.  
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A coordenação cabo-verdiana apontou alguns constrangimentos na implementação dos 
questionários de avaliação nomeadamente ao nível da distribuição dos mesmos junto às escolas e 
consequentemente a sua diminuta aplicação. Foram igualmente reportadas dificuldade sentida ao 
nível da explicação de algumas expressões usadas quer nos questionários quer mesmo nas narrativas 
que requerem algum tipo de revisão. 

No decurso de 2016, tiveram lugar eleições na República de Cabo Verde que resultaram em 
alterações governamentais as quais tiveram repercussões na articulação entre o CCCD e o SICAD. 
Deste modo a implementação do Programa foi suspensa no ano letivo 2016/17. 

 

 

3 Revisão de Materiais – narrativas, manual e conteúdos da BOX  

No Biénio 2015/2016 procedeu-se a revisões nos materiais de suporte ao Programa em função da 

introdução de novos conteúdos ou em resposta à identificação de conteúdos de menor utilidade. 

Esta alteração repercutiu-se a três níveis: as narrativas, o manual de suporte e a BOX de suporte à 

equipa técnica. 

 

3.1 Narrativas 

A adaptação ds narrativas é uma necessidade constante uma vez que os conteúdos e os recursos se 

desatualizam e novos recursos são criados. Noutros casos é a emergência de novos conteúdos que 

justifica a reisão das narrativas. Neste sentido foram introduzidos novos conteúdos na narrativa 

consagrada ao álcool (história 8) na narrativa consagrada à família (história 4) e na narrativa 

consagrada à Lei e às Drogas (história 6).  

No primeiro caso (narrativa 8), os conteúdos introduzidos incidiram sobre a prevenção rodoviária, na 

sequência do trabalho de parceria com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) 

desenvolvida no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde. Foram incluídos conteúdos referentes 

aos fatores de risco para acidentes rodoviários (velocidade, condições de visibilidade, condições da 

estrada, estado do veiculo, estado do condutor) não apenas da perspetiva do condutor mas 

igualmente do peão. Foram explorados artigos do código da estrada referentes à condução sob o 

efeito de substâncias psicoativas, os guias do peão e do velocípede, as disposições especiais para 

motociclos, ciclomotores e velocípedes. A narrativa mudou essencialmente ao nível do texto, com a 

inclusão de tópicos dentro dos parágrafos já existentes, recebendo apenas um novo parágrafo 

referente às causas do acidente que colocou a personagem na cadeira de rodas, introduzindo a 

possibilidade de excesso de velocidade. 

Em relação à narrativa 4 a revisão foi profunda visando a passagem do enfoque no consumo de 

heroína para as dependências sem substância. O enredo foi mantido, preservando a ação entre a 

relação da personagem principal com um amigo do passado e a dinâmica familiar na qual é 

desencadeada uma crise familiar despoletada pela suposição pelos pais de que o filho está envolvido 

em comportamentos de risco. Na narrativa original a crise estava associada à descoberta de seringas 
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no bolso da personagem, passando, com a alteração do enredo, a estar associada à receção no 

endereço da família de uma encomenda contendo fertilizantes utilizados para o consumo. Da 

narrativa foram retiradas todas as referências à heroína e aos seus efeitos, e em contrapartida foram 

introduzidos conteúdos através dos quais se exploram as dependências sem substância - jogo, a 

internet, as compras, o sexo, os visionamento de séries -, fatores de risco e de proteção, gradientes 

na relação com estes comportamentos e respostas de ajuda face a esta problemática. São também 

abordadas as Novas Substâncias Psicoativas (NSP), nomeadamente as catinonas associadas aos 

fertilizantes e os canabinoides sintéticos. Dentro da temática do abandono escolar foram revistas as 

referências ao Programa Integrado de Educação Formação e introduzidas referências a outras vias 

alternativas no plano do percurso escolar ou de formação profissional. Na sequência da aplicação 

experimental, no Concelho de Odivelas, e do feedback recbido das equipas de prevenção, aquando 

da sua apresentação na DICAD de Lisboa e Vale do Tejo, foi criada uma versão alternativa que, em ez 

se incidir o mote do conflito na encomenda de uma NSP, o coloca em torno do um jogo com 

conteúdos sexuais explícitos. Esta segunda versão, coexistirá com a anterior e caberá ao aplicador 

escolher a versão que quer utilizar tendo em conta os seus objetivos e o grupo a quem ai aplicar o 

Programa. Mantem-se a referencia às NSP como recurso do amigo da personagem principal para se 

manter acordado enquanto joga ao longo da noite, mas é dado um enfoque maior às questões dos 

comportamentos aditivos ligados ao sexo, nomeadamente o visionamento de pornografia.  

Por fim, em relação à narrativa 6, na sequência da aplicação experimental desenvolvida na ES Lindley 

Cintra (Lumiar), foram integrados novos conteúdos que diversificaram a abordaqgem aos 

comportamentos desviantes, introduzindo o furto, o vandalismo e a invasão de propriedade alheia. 

Também ao nível das questões legais, foram incluídas referências ao cultivo de plantas para a 

extração de substâncias psicoativas e conteúdos referentes à condução sob o efeito das mesmas. 

Estas alterações não alteraram o enredo, situando-se apenas ao nível do texto da narrativa pré 

existente. 

 

3.2 Manual de Suporte 

Decorrente na revisão das narrativas anteriormente referidas, o manual de suporte à implementação 

do programa recebeu conteúdos adicionais. Assim, no âmbito da temática da prevenção rodoviária o 

manual foi complementado, para além das sugestões para a exploração dos conteúdos integrados na 

narrativa, de toda uma nova secção consagrada a este tema no capítulo consagrado à bibliografia de 

suporte. A sugestão de obras e documentos para consulta foi da responsabilidade da ANSR e 

incluíram diplomas legais, guias, relatórios e sites para pesquisa de materiais de suporte à 

abordagem do tema. Foram igualmente integradas referências específicas para a área das 

dependências sem substância, com o apoio particular do Professor Doutor Pedro Hubert e da 

Professora Doutora Ivone Patrão. Por fim, as referencias relativas à narrativa 6, beneficiaram da 

participação dos agentes da 3ª Divisão da PSP, os quais forneceram o enquadramento lega sobre os 

comportamentos desviantes incluídos na narrativa. 

De novo, a preocupação neste processo de revisão centrou-se apenas na funcionalidade do 

programa, sendo assumida a necessidade de uma revisão de fundo ao manual que deverá envolver a 



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2015/2016 
 Página 35 
 

atualização da bibliografia e dos sites de referência para as diferentes temáticas e a substituição de 

alguns dos vídeos de suporte por outros produzidos mais recentemente. Essa tarefa deverá ser 

concretizada até ao final de 2017. 

 

3.3 Conteúdos da BOX 

Tendo já sido identificada a necessidade de retificação dos conteúdos disponibilizados na BOX de 

suporte aos técnicos bem como a sua organização, procedeu-se à revisão da mesma contando com o 

apoio essencial da Dr.ª Carla Frazão da DICAD da ARLVT. Esta necessidade resultava da existência de 

múltiplas versões dos mesmos documentos na BOX, textos com conteúdos desatualizados e 

sobretudo uma grande desorganização dos materiais aqui disponibilizados. 

O primeiro passo foi limpar todos os documentos anteriormente existentes na BOX. Em seguida foi 

definida uma organização para a BOX tendo sido criados 5 campos pelos quais se distribuíssem todos 

os ficheiros anteriormente disponibilizados. Assim a 

estrutura idealizada incluía pastas para (1) documentos 

ligados ao processo formativo, (2) documentos 

orientadores para a implementação do programa, (3) 

as narrativas de suporte à intervenção, (4) logótipos e 

grafismos e finalmente (5) materiais de suporte à 

exploração das diferentes narrativas. Para a pasta de 

suporte ao processo formativo foi adotado o modelo da pasta de trabalho criada pela equipa de 

prevenção da DICAD da ARSLVT, dentro da qual os ficheiros são distribuídos em função da sua 

utilização no decurso dos procedimentos formativos. No total foram introduzidos 72 ficheiros, desde 

a última versão dos documentos orientadores – linhas orientadoras e manual – das 9 narrativas – nas 

versão ilustrada e de texto simples – os instrumentos de avaliação de processo e de resultado, e 

materiais de suporte à exploração de temas. O trabalho de revisão centrou-se no essencial para o 

bom funcionamento o programa, estando prevista a continuação do mesmo, com a introdução de 
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materiais adicionais de suporte ao programa, bibliografia e do portefólio do programa em termos de 

artigos e posters produzidos até à data. 

 

4 Revisão de Documentos Orientadores - Linhas Orientadoras para a Implementação do 

Programa Eu e os Outros 

O trabalho de reactualização do Documento Linhas Orientadoras para a Implementação do Programa 

é constante em função das alterações a procedimentos e condições de intervenção. O grupo de 

coordenação nacional, manteve ao longo de 2015 uma reflexão constante sobre este documento 

com o levantamento de questões a serem redefinidas numa nova versão do documento a ultimar até 

ao final de 2016.  

A revisão do documento integrou o plano de ação de 2016 enquanto indicador n.º 26 - Revisão das 

Linhas Orientadoras do Programa "Eu e os Outros" - na Iniciativa 1.1. de Produção/ atualização de 

normas e orientações técnicas específicas no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências 

do Objetivo Operacional 1, que visa definir as linhas de orientação técnicas e normativas para a 

intervenção nos CAD.  

O documento (1) reatualizou a imagem do anterior e (2) adequou a sua estruturação ao formato de 

publicação, incluindo um índice temático, uma listagem de siglas e (3) uma introdução que enquadra 

a produção de Linhas Orientadoras, entre outras medidas, dentro das recomendações para a 

produção de programas preventivos eficazes.  

Dentro do tópico referente à Articulação entre os diferentes interventores, o documento acrescenta a 

parceria a nível internacional de modo a enquadrar o trabalho iniciado com a República de Cabo 

Verde e proporcionar orientação para potenciais futuras adaptações do programa para outros países.  

Pequenos ajustamentos no tópico Implementação são introduzidos ao longo do texto, diferenciando 

as narrativas em função da sua adequação à fase de desenvolvimento, clarificando as orientações ao 

nível da gestão do tempo, nomeadamente introduzindo um cronograma exemplificativo do 

calendário ideal.  

No tópico referente ao Processo Formativo, foram introduzidas clarificações ao nível dos 

procedimentos dos circuitos definidos entre as unidades orgânicas envolvidas e acrescentados os 

projetos formativos de formação de aprofundamento. Em relação à formação de base são 

conciliados os procedimentos independentemente de se tratar ou não de uma formação creditada 

pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua do Ministério da Educação. As Linhas 

Orientadoras passaram a integrar um quadro onde são apresentados todos os documentos que 

devem integrar o dossier pedagógico de modo a garantir a harmonização das práticas entre as 

diferentes equipas de formação. Por fim são esclarecidos os tipos de articulação que poderão ser 

desenvolvidos no âmbito do processo formativo, incluindo uma referência ao desenvolvimento de 

uma parceria com a Direção Geral da Educação visando a co-coordenação do projeto formativo do 

Programa Eu e os Outros. 
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Por fim, foram introduzidas alterações no Tópico Processo de Avaliação, retirando ou alterando 

alguns instrumentos considerados excessivos num protocolo de avaliação muito sobrecarregado e 

incluindo um novo instrumento de avaliação de resultados ajustado aos temas abordados pela 

narrativa consagrada às dependências sem substância. Neste tópico são incluídas as referências ao 

processo de validação do protocolo de avaliação junto à Comissão Nacional de Proteção de Dados e 

ao Ministério da Educação. 

As Linhas Orientadoras foram revistas em articulação com as diferentes DICAD das Administrações 

Regionais de Saúde do país ao longo do processo de monitorização do Programa. 

 

5 O Processo Avaliativo 

O processo avaliativo do Programa Eu e os Outros, conheceu no biénio 2015/16 um revés muito 

significativo com a perda total da base de dados acumulada desde o lançamento dos questionários 

de responta online, perda esta devida a um ataque cibernauta que encriptou todos os ficheiros 

referentes aos vários tipos de questionários a uso: questionário transversal, questionário referente 

às narrativas que abordam a temática do álcool, questionário referente às narrativas centradas sobre 

o uso de canábis, bem como os questionários dirigidos aos aplicadores. 

Esta situação aconteceu no decurso de 2016 tendo tido especial impacto nos anos letivos 2015/16 e 

subsequentes, já que as bases dos anos anteriores haviam sido retiradas do servidor atacado e 

preservadas.  

Em virtude desta situação foi transmitido aos técnicos de suporte para solicitarem aos aplicadores 

que regressassem ao modelo de questionários em papel, facto que contudo não foi acatado por uma 

parte significativa dos aplicadores dada a necessidade de introdução dos resultados na base 

fornecida pela coordenação. Tendo em conta as críticas existentes quanto à dimensão e dificuldade 

de compreensão dos questionários a uso, o procedimento de avaliação foi suspenso em algumas das 

regiões onde o Programa foi aplicado. 

Como anterioemente foi dito, há a intensão de a curto prazo se proceder à revisão dos instrumentos, 

diminuindo a sua dimensão e procurando simplificar algumas das questões colocadas. Só após esta 

tarefa ser concluída fará sentido voltar a construir os questionários online e retormar a aplicação 

massiva dos protocolos avaliativos dos resultados do Programa Eu e os Outros.  

Em relação aos dados preservados, até dezembro de 2015 haviam sido respondidos 3.080 

questionários online com uma distribuição regional de acordo com o quadro que abaixo se 

apresenta: 
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Regiões Nº questionários Nº emparelhamentos Género** Idades* 

Questionário 0     

LVT 687 
312 

(63 perdas) 

141 ♀ 171 ♂ 

 
10-20 

Centro 61 
10 + 41 pré-testes 

(2 perdas) 
48 ♀ 13 ♂ 

(10/0 emparelhados) 
16-20 

Açores 38 
21 + 16 pré-testes 

(2 perdas) 
13♀ 24 ♂ 

(7/14 emparelhados) 
16-18 

TOTAL 937 
343 + 57 pré-testes 

(67 perdas) 
202 ♀ 208 ♂ 10-20 

Questionário 2 Nº questionários Nº emparelhamentos Género** Idades* 

Centro 787 
285 + 145 pré-testes 

(72 perdas) 

251 ♀  252 ♂ 

(206/201 
emparelhados) 

12-19 

LVT 58 54 pré-testes + 3 pós-testes 18  ♀  39 ♂ 12-16 

TOTAL 814 
285 pares + 199 pré testes 

e 3 pós-testes (72 perdas) 
269  ♀  391 ♂ 12-19 

Questionário 8     

Centro 509 216 (77 perdas) 136 ♀  80 ♂ 12-17 

LVT 652*** 311 (30 perdas) 161 ♀  157 ♂ 12-23 
(média15,62) 

Açores 178 66 (36 perdas) 34 Exp + 32 cont 37 ♀  68 ♂ 12-20 

TOTAL 1339 604 (144 perdas) 334 ♀ 305 ♂  

TOTAL GLOBAL 3.080 
1.228 emparelhamentos + 

256 pré-testes 
(283 perdas) 

805 ♀ 904 ♂ 10 - 20 

* apenas dos emparelhados       **    não são contabilizados os casos perdidos na distribuição dos indivíduos por género      
*** apenas 16 foram recolhidos no âmbito do trabalho dos CRI. Os restantes resultaram da intervenção experimental da 8ª 
narrativa conduzida pelo SICAD 

 

Apesar da dimensão da amostra recolhida online esta fica bastante aquém da implementação que foi 

reportada à coordenação nacional pelas coordenações regionais das DICAD/ARS. Não foram 

recebidos quais quer dados respeitantes à avaliação de resultados do trabalho realizado nas regiões 

do Norte, Alentejo e Algarve. Os dados recebidos da região Centro reportam ao trabalho realizado 

por apenas um CRI, não havendo informação das restantes equipas de prevenção. Em função desta 
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realidade, o tratamento destes dados permitirá uma avaliação da eficácia do Programa mas não é 

extrapolável para todo o país. 

O número que questionários não emparelhado (283) corresponde a aproximadamente 9% dos 

questionários respondidos que apenas poderão ter por utilidade permitirem a validação dos 

instrumentos. A justificação deste valor prende-se com jovens que, tendo participado no programa 

não estiveram presentes num dos dois momentos de avaliação. Contudo a falta ao momento de 

avaliação não é o único fator justifico desta taxa de perda de informação, devendo ser levando 

igualmente em conta os erros de codificação que são observáveis não apenas no código do jogador 

mas também no das instituições e do aplicador. Tratando-se de um código que deve ser fornecido 

pelo técnico de suporte aos aplicadores e por estes aos jovens previamente ao preenchimento 

online, depreende-se que é significativa a perda de informação nesta cadeia, requerendo 

melhoramentos futuros. 

O tratamento dos dados recolhidos é outro dos atuais pontos frágeis do Programa. Face à 

indisponibilidade de tempo da coordenação para proceder à aplicação de técnicas estatísticas que 

proporcionem uma análise qualitativa do Programa, os dados disponíveis resultam do trabalho 

desenvolvido regionalmente. Nesse sentido há que dar destaque ao trabalho desenvolvido pela 

DICAD da ARS de Lisboa e ale do Tejo, a qual mantém uma base de dados alimentada a partir da 

aplicação de questionários em formato de papel, e do lançamento dos mesmos pelos profissionais 

das equipas de prevenção dos CRI envolvidos. Estes questionários garantem a fiabilidade de 

aplicação, uma vez que são os próprios profissionais de saúde que implementam os instrumentos 

avaliativos pré e pós teste. Esta informação irá ser trabalhada no sentido de proporcionar a 

apresentação de resultados por parte desta equipa regional, no decurso da Lisbon Addictions em 

2017. 

No que diz respeito aos restantes dados, a coordenação do Programa tem solicitado de forma 

sistemática o envolvimento da divisão de estudos e investigação no processo de avaliação do 

Programa, não apenas para garantir o tratamento dos dados recolhidos mas, igualmente, como 

suporte a processos formativos que permitissem às regiões dominiar a aplicação das técnicas 

estatísticas mais básicas no sentido de poderem proceder ao mesmo tipo de trabalho desenvolvido 

pela Região de Lisboa e ale do Tejo. Por indisponibilidade de recursos este apoio não tem sido 

viabilizado.  

  

6 A Articulação com Parceiros 

A articulação com parceiros é essencial para o desenvolvimento do Programa Eu e os Outros, quer ao 

nível da implementação, quer da revisão dos materiais, quer ainda no ensaio de novas linhas de 

ação. Ao longo deste relatório foram já referidas algumas, nomeadamente as desenvolvidas com as 

DICAD das ARS, o IPDJ, a Direção Regional de Saúde da região Autónoma dos Açores, a Câmara 

Municipal de Odivelas e com o Programa de Proximidade Escola Segura. Neste capitulo debruçar-



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2015/2016 
 Página 40 
 

nos-emos mais sobre outras actividades desenolviddas com os parceiros que não estiveram tão 

ligadas à aplicação do Programa. 

 
 
6.1 Articulação com as DICAD das ARS  

A parceria com as DICAD das ARS são essenciais para o desenvolvimento do Programa. A 

implementação do Programa no terreno depende fortemente do seu envolvimento, empenho e 

disponibilidade. O Programa é coordenado nacionalmente a partir de reuniões que envolvem a 

coordenação nacional e representantes de cada uma das estruturas regionais. Este grupo de 

coordenação reúne-se três vezes por ano, para tomar decisões sobre a revisão de documentos 

orientadores, instrumentos técnicos, materiais revistos e o desenvolvimento de novas parcerias. Do 

mesmo modo, procede-se à monitorização da implementação regional do Programa, equacionando 

a necessidade de processos de reciclagem dos técnicos envolvidos localmente na intervenção. Em 

2015 as reuniões tiveram lugar em janeiro (29), abril (15) e dezembro (10). Em 2016 as reuniões 

tiveram lugar em junho (14), setembro (20) e dezembro (07). 

No biénio a que o presente relatório diz respeito, os temas que suscitaram maior debate no decurso 

das reuniões de coordenação foram a necessidade de harmonização dos processos formativos – a 

importância de que todos os CRI implementem a formação do programa com a mesma carga horária 

presencial –, a necessidade de revisão dos protocolos de avaliação e a resposta a necessidades 

resultantes de parcerias de caracter nacional. A procura por parte da coordenação nacional de uma 

diversificação de promotores do programa que, progressivamente, possam assumir a 

responsabilização da dinamização do Programa nas suas áreas de responsabilidade, resulta numa 

forte apreensão por parte dos parceiros regionais que defendem que o programa não deverá ser 

implementado sem ser sob a orientação das estruturas da saúde. Esta posição colide, contudo, com 

o reconhecimento da limitação de cursos humanos, quando as DICAD são confrontadas com 

solicitações do SICAD para darem apoio ao desenvolvimento do programa no âmbito de novas 

parcerias.  

No Biénio de 2015/2016 para alem da revisão do documento Linhas Orientadoras para a 

Implementação do Programa Eu e os Outros, foi dado grande enfoque à reciclagem dos profissionais 

dos diferentes Centros de Resposta Integradas ligados à implementação do Programa, tendo-se 

concretizado em cada região um dia de trabalho em torno do Documento Orientador e das 

alterações introduzidas na narrativa 4. As formações tiveram lugar de acordo com o seguinte 

cronograma: 

 - Região Norte – 29 outubro 2015 

 - Região Centro – 07 de outubro de 2015 

 - Região de Lisboa e Vale do Tejo – 29 de setembro e 2 de novembro de 2015 

 - Região do Alentejo – 28 de outubro de 2015 

 - Região do Álgarve – 5 de janeiro e 23 de novembro de 2015 
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Apesar das disparidades sentidas na perceção de prioridades e estratégias, a parceria é bastante 

conseguida, para isso valendo o facto deste ser um grupo que já trabalha junto há bastante tempo. 

A troca de experiências e a partilha de recursos na gestão de situações  específicas, facilita a relação 

entre as partes. É sentida a falta de tempo de qualidade para a construção conjunta de novas 

soluções, face à sobrecarga e multiplicidade de papeis desempenhados, facto que se traduz na 

necessidade da coordenação nacional assumir um papel mais ativo na produção dos documentos 

que depois são remetidos aos representantes regionais e discutidos em reunião presencial. A opção 

de recorrer a reuniões por skype já foi ensaiada sem que contudo se tenha revelado satisfatória. 

 

6.2 Articulação com a DGE  

A Direção Geral de Educação, é naturalmente o parceiro mais próximo do SICAD na implementação 

do Programa. Em 2015, foi promovida uma reunião entre direções, no sentido de promover um 

trabalho mais efetivo. Dessa reunião resultaram um conjunto de linhas de ação a desenvolver no 

biénio 2015/16, a saber: 

1. O envio de um oficio por parte da DGE dirigido aos diretores de Agrupamentos de Escolas 

do 2º e 3º ciclo e secundário, no inicio do ano letivo recomendando a implementação do 

Programa Eu e os Outros em horário de oferta complementar; 

2. Desenvolver um processo de divulgação do Programa junto aos parceiros em eventos 

desenvolvidos em contextos menos próximos à coordenação nacional. Foi dado especial 

enfoque à possível divulgação junto às Comissões para a Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) face ao poder de influencia que estas estruturas podem ter sobre as escolas no 

sentido das motivarem para a implementação do Programa. 

3. Desenvolver um processo formativo dirigido docentes e técnicos alocados às turmas do 

Programa Integrado de Educação no sentido de os sensibilizar para os problemas ligados 

aos comportamentos aditivos e proporcionar um primeiro contacto com o Programa; 

4. Desenvolver contactos no sentido de alargar a promoção da formação do Programa Eu e 

os Outros à Direção Geral da Educação a qual passaria a proporcionar a formação de 

base e posteriormente a de aprofundamento aos docentes do ensino público sempre em 

parceria com o SICAD e as ARS de acordo com planeamento prévio e sob reserva de 

disponibilidade de recursos por parte das equipas de prevenção das entidades de saúde. 

  

Das linhas de ação delineadas, foi concretizada a divulgação do Programa no Encontro Nacional de 

Avaliação das CPCJ em junho de 2015, mediante a projeção de uma apresentação preparada para o 

efeito.  

Também a ação de capacitação para docentes e técnicos alocados às turmas do Programa Integrado 

de Educação e Formação foi concretizada no primeiro trimestre de 2016. O programa delineado 

previa a apresentação do Programa Eu e os Outros quer aos Técnicos de Intervenção Local (TIL), quer 
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aos professores que lecionam a turmas do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF). Foi 

estruturado um programa de 3 horas a ser ministrado a cada um destes grupos separadamente. O 

programa incluía uma exploração de conceitos como comportamentos aditivos e dependências, 

prevenção e promoção da saúde, bem como a exploração de diferentes modelos teóricos e de 

diferentes programas de prevenção em desenvolvimento em Portugal. Seguidamente, centrar-se-ia 

sobre o Programa Eu e os Outros, em termos de histórico, estrutura, metodologia e procedimentos 

de implementação.  

A formação incluía a experimentação de um extrato de uma narrativa como exemplificação do 

método. Por fim, incidiria sobre os passos necessários para a implementação do programa em 

contexto escolar, sendo fornecidos os contactos dos técnicos de referência das diferentes regiões. 

Foram acordadas com a DGE, a concretização de 6 sessões de formação divididas em dois blocos, um 

de manhã dirigido aos docentes e outro da parte da tarde para os técnicos de intervenção local. As 

sessões distribuíram-se entre a região de Lisboa e Vale do Tejo (7 e 9 de março), a zona sul do país 

correspondente a Alentejo e Algarve (16 e 17 de março) e região norte (7 e 8 de abril) de acordo com 

as necessidades identificadas com a DGE. Por razões alheias ao SICAD não foi agendada nenhuma 

formação para a região centro ainda que alguns profissionais desta zona tenham integrado a 

formação da região norte.  

De referir que a formação foi desenvolvida com o complemento da associação Presley Ridge, a qual 

dinamizou em paralelo um módulo sobre Competências Socio-emocionais, formação esta da inteira 

responsabilidade da DGE. 

As ações de formação foram ministradas pelo coordenador nacional do Programa (Raul Melo) e 

técnicos de cada uma das Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(DICAD) de cada uma das Administrações Regionais de Saúde (ARS) abrangidas. Houve a preocupação 

de garantir que os técnicos selecionados para co formadores estivessem ligados ao trabalho de 

suporte ao Programa Eu e os Outros das zonas de onde eram oriundos os formandos.  

Deste modo as formações foram organizadas do seguinte modo: 

Região de Lisboa 

7 de março Olivais 
Raul Melo e Isabel 

Prata 

25 docentes / Diretores de Turma 

14 Técnicos de Intervenção Local 

14 
Agrupamentos 

9 de março Olivais 
Raul Melo e Célia 

Santos 

26 docentes / Diretores de Turma 

17 Técnicos de Intervenção Local 

13 
Agrupamentos 

A necessidade de integrar um módulo sobre a articulação com a CPCJ na gestão de casos de risco, no 

início da manhã obrigou ao atraso no início da formação que acarretou um desequilíbrio global no 

programa.  
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Os grupos apresentaram uma significativa heterogeneidade em termos de experiência prévia e de 

contacto com a problemática CAD, integrando profissionais que nunca trabalharam antes com este 

tipo de turmas, com outros que o fazem há já bastante tempo. 

As sessões decorreram de forma animada com um bom nível de participação dos formandos. No 

segundo dia de formação o grupo de docentes mostrou-se reativo às condições existente para o 

desempenho da função, nomeadamente o facto de esta lhes ser atribuída sem margem de recusa ao 

contrário do regime anterior em que os professores integravam a medida PIEF por vontade própria. 

Este mal-estar condicionou a participação de alguns dos formandos mas não impediu que outros 

aderissem bem aos conteúdos da formação. 

Zona Sul 

16 de março Évora 
Raul Melo e Lina 

Alexandre e Paulo 
Jesus 

29 docentes / Diretores de Turma 

22 Técnicos de Intervenção Local 

20 
Agrupamentos 

17 de março Faro 
Raul Melo e 

Mónica Mexia 

23 docentes / Diretores de Turma 

17 Técnicos de Intervenção Local 

14 
Agrupamentos 

 

Também este grupo de formações decorreu de forma dinâmica com especial destaque para a 

formação do Algarve. Os grupos apresentaram o mesmo grau de heterogeneidade de experiência, 

mais marcada entre os docentes. A dimensão dos grupos foi menos equilibrada, sobretudo no 

Alentejo em que o grupo dos docentes assumiu uma dimensão maior. A menor dimensão dos grupos 

do Algarve pode, de algum modo, ter representado uma mais-valia para a dinâmica conseguida.  

Desta feita o módulo adicional sobre a articulação com a CPCJ, foi concretizado por videoconferência, 

no início da manhã, facto que, de novo, acarretou uma desorganização do programa com atrasos no 

final e inicio dos blocos seguintes.  

Região Norte 

7 de abril Gaia 
Raul Melo, 

Anabela Monteiro 
e Andreia Ribeiro 

18 docentes / Diretores de Turma 

17 Técnicos de Intervenção Local 

11 
Agrupamentos 

8 de abril Gaia 
Raul Melo, 

Iolanda Martins e 
Mª João Roque 

20 docentes / Diretores de Turma 

20 Técnicos de Intervenção Local 

16 
Agrupamentos 
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O último grupo de formações decorreu com uma modalidade diferente das anteriores. A 

videoconferência passou a ter lugar no final do dia permitindo que toda a formação decorresse de 

acordo com o programa inicial. As sessões desenrolaram-se com igual dinamismo sendo mínimo o 

desvio das margens de tempo definidas revelando-se este o melhor dos modelos adotados.  

Genericamente esta formação constituiu-se como uma boa experiência. A articulação com a DGE 

funcionou perfeitamente com troca constante de informação e fornecimento atempado das listas de 

participantes. Foi igualmente boa a complementaridade do trabalho desenvolvido com os 

dinamizadores da Presley Ridge.  

Foram abrangidos um total de 248 formandos distribuídos entre 141 docentes e 107 técnicos de 

intervenção local (TIL), dando cobertura a 88 agrupamentos de escolas do país. 

O interesse e envolvimento dos formandos foi excelente sendo clara a diferença de funções entre os 

docentes e os técnicos de intervenção local, manifestada na profundidade com os assuntos de 

caracter técnicos e conceptual foram mais aprofundados com os segundos. Os professores 

demonstraram muito interesse nos conteúdos explorados pelas narrativas do Programa Eu e os 

Outros, preocupando-se com aspetos de carácter de gestão como os tempos por sessão, a formação 

de base e o enquadramento formal do programa no plano educativo. Os TIL, valorizaram muito o 

plano relacional, a utilidade da metodologia para reforçar competências pouco visíveis sob o peso do 

insucesso escolar. As suas preocupações foram mais para a instabilidade da sua relação contratual 

com o Ministério da Educação e com o carácter tardio com que as suas colocações se têm dado. 

Entre os formandos verificaram-se quase sempre a existência de experiência prévia na aplicação do 

Programa, facto que facilitou a compreensão da adaptabilidade do Programa à realidade concreta do 

PIEF.  

Uma vez concretizada a formação, foi fornecida à DGE a apresentação de suporte que ficará à 

disposição dos formandos para download. Esta apresentação inclui os contactos dos técnicos de 

referência das diferentes DICAD (incluindo a região centro) bem com as consultas para adolescentes 

em cada uma das regiões. 

De valorizar a disponibilidade das diferentes DICAD para o desenvolvimento desta ação quer em 

termos de co dinamizarem as sessões quer no fornecimento atempado dos dados a incluir na 

apresentação de suporte.  

Com a finalização deste ciclo consideramos que ficaram criadas condições adicionais para uma 

melhor implementação do Programa. Os diferentes formandos assumiram a função de disseminar a 

informação e averiguar das condições para o desenvolvimento futuro do programa. Caso tal se 

verifique entrarão em contacto com as DICAD que poderão dar suporte à divulgação junto a outros 

docentes e técnicos e criarem as condições para a criação de grupos de formação de acordo com as 

necessidades e as disponibilidades de recursos.  
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Por fim, também a linha referente a articulação entre o SICAD e a DGE ao nível do processo 

formativo do Programa, foi desenvolvida, tendo sido produzido uma adenda ao protocolo existente 

entre estas duas entidades, regulando a autorização a dar pelo SICAD à DGE para a implementação 

do Projeto Formativo do Programa Eu e os Outros. Este documento não chegou a ser assinado em 

função de não estarem reunidas as melhores condições para a concretização do mesmo tendo em 

conta a sobrecarga de formação que a DGE iria assumir a partir do momento que o Referencial para a 

Saúde Mental fosse oficializado. O documento aguarda presentemente oportunidade para vir a ser 

concretizado. 

 

6.3 Articulação com o Instituto Portugues do Desporto e Juventude 

Como anteriormente já foi referido, foi iniciada em 2014 um trabalho de parceria entre o SICAD e o 

IPDJ para a implementação do Programa Eu e os Outros no contexto do Programa Férias em 

Moimento. No biénio de 2015/16 esta colaboração conheceu um importante trabalho de 

planeamento que envolveu, para além da produção de documentos orientadores, a sua discussão e 

apresentação junto aos responsáveis regionais quer da saúde quer da juventude.  

Procurou-se criar condições para que o Programa fosse implementado quer em campos de férias, 

quer em ateliers de tempos livres, mediante uma formação prévia e um acompanhamento À 

distância. O processo de elaboração das estratégias foi desenvolvido a nível central tendo resultado 

na produção de propostas de ação validadas pelos respeitvos conselhos diretivos. 

Infelizmente, as referidas estratégias conheceram múltiplas contrariedades, centradas sobretudo 

sobre os timings com que foi possível abrir e aprovar as candidaturas das diferentes entidades 

organizadores daeste tipo de atividades. Esse timing não permitiu a formação atempada e sobretudo 

a criação de uma relação entre estas entidades e as estruturas da saúde responsáveis pelo 

acompanhamento à distância. Os profissionais selecionados por estas entidades para a 

implementação do Programa nem sempre apresentaram o perfil adequado e o compromisso das 

entidades também nem sempre foi o mais consistente. Do mesmo modo, a disponibilidade das 

equipas de prevenção das diferentes DICAD para o apoio a estas intervenções no decurso do período 

de férias não foi grande em função da menor capacidade de mobilizar recursos técnicos para o 

perido de tempo em que as ações tieram lugar.  

A experiência de trabalho conjunto, tendo ficado muito aquém do desejado, deixou contudo 

interessantes possibilidades estratégicas que apenas dependem da agilização dos procedimentos de 

candidatura e respetivos calendários.   
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6.4 Articulação com a Comissão para a Igualdade de Género 

A parceria com a Comissão para a Cidadadnia e Igualdade de Género é das mais antigas no Programa 

Eu e os Outros, tendo sido essencial na produção gráfica dos materiais de suporte bem como da 

construção da narrativa consagrada aos Amores e Desamores na qual são abordados os temas 

ligados à sexualidade e à violência no namoro.  

No biénio 2015/16 a parceria traduziu-se na concretização de duas reuniões - uma em cada ano - nas 

quais foram discutidas as condições para a implementação do Programa Eu e os Outros no âmbito do 

trabalho desenvolvido pela CIG junto aos seus parceiros locais. Foram exploradas diferentes 

possibilidades tendo a primeira sido a de capacitar os voluntários que desenvolvem intervenções em 

contexto escolar no âmbito do Namoro com Faire-play - desenvolvido pelo IPDJ no âmbito do 

Programa Cuida-te - proposta esta que foi recusada em função destes voluntários serem 

normalmente jovens não licenciados (pares) e a intervenção decorrer em contexto escolar 

sobrepondo-se ao trabalho desenvolvido pela saúde neste contexto. Num segundo momento, foi 

equacionada a possibilidade de implementar a 5ª narrativa no âmbito do Programa Férias em 

Movimento à semelhança do que foi ensaido com a 8ª narrativa. Esta hipótese foi igualmente 

considerada menos adequada, uma vez que acarretaria dispersão quer no processo de formação dos 

monitores que passariam a ter de aprender as duas narrativas, como em termos de processo de 

candidaturas por partes das associações que passariam a ter duas vias de inscrição para o mesmo 

programa.  

A reflexão centrou-se então no formato mais tradicional de formação a equipas de trabalho para a 

implementação do programa num contexto externo ao escolar. No âmbito dos Núcleos de Apoio à 

Vitima existem equipas espalhadas por 10 distritos (Bragança, Viana do Castelo, Viseu, Castelo 

Branco, Guarda, Aveiro, Leiria, Évora, Beja e Portalegre) que são financiadas pela CIG para intervir 

junto a jovens. São profissionais experientes de diferentes formações desde a psicologia, ao serviço 

social, educação, etc. Foi sugerida a capacitação destes profissionais pelo SICAD para que estes 

elementos implementem o Programa em locais como as lojas do IPDJ, mediante estratégias de 

captação a definir. Estes grupos seriam objeto de acompanhamento técnico por parte das equipas 

dos CRI locais, de acordo com as disponibilidades existentes. Deste modo a concretizar a formação 

destes profissionais, técnicos dos referidos CRI deveriam ser mobilizados para participar na referida 

formação de modo a estabelecer as pontes necessárias para o desenvolvimento posterior do 

processo de supervisão. A CIG assumiria os custos de deslocação e estadia quer dos formandos quer 

dos formadores. Foram equacionadas 2 formações uma a Norte outra a Sul pelas quais se 

distribuiriam equitativamente os formandos, por grupos de formação que não deverão ultrapassar os 

24 formandos. A formação teria uma duração máxima de 24 horas (três dias) e mínima de 16 horas 

(2 dias). A implementação do programa poderia decorrer sem limitações do período letivo, 

assumindo o ritmo e a dimensão a definir em processo de planeamento junto aos técnicos de 

suporte dos diferentes CRI.  
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6.5 Articulação com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária 

A parceria com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária é das mais recentes, tendo-se 

desenvolvido a partir de 2014 com base no compromisso assumido por esta entidade no Fórum 

Nacional Álcool e Saúde. Ao longo de 2015 os conteúdos referentes à prevenção rodoviária foram 

selecionados, integrados na narrativa nº 8, e estruturadas sugestões de exploração destes temas no 

Manual de Apoio à aplicação. Este trabalho foi desenvolvido com base em três reuniões de trabalho 

as quais envolveram ainda a identificação de questões a serem integradas no questionário de 

avaliação de resultados construído para esta narrativa em concreto.  

A parceria envolveu ainda, a colaboração de profissionais da ANSR na dinamização de um workshop 

dirigido aos aplicadores do concelho de Odivelas, o qual se concretizou a 27 de janeiro de 2015.   

 

7 Disseminação 

No biénio 2015/2016 o Programa Eu e os Outros foi apresentado em diferentes contextos, a diversos 

públicos. Assim destacamos: 

- VI Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente – Lisboa - Abril 2015 

- Colóquio Independências - Descodificar riscos da adolescência – Lisboa – Maio 2015 

- Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens – 

Aveiro - junho 2015 

- Apresentação de poster no Lisbon Addictions – Lisboa – Setembro 2015 

- II Urban Drug Policies Conference - Varsóvia – fevereiro 2016 

- XIII de Workshops em Saúde - GIPES / Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da 

Uniersidade de Lisboa – Lisboa - Abril 2016 

- Encontro satélite da RAHRA integrado no 7th European Alcohol Policy Conference – Liubliana - 

Novembro 2016 

 

8. Conclusões 

O biénio 2015/2016 foi caracterizado pela desaceleração que se vem verificando na implementação 

do Programa Eu e os Outros desde 2012. Ainda que do ponto de vista organizativo o Programa vá 

assumindo um carater mais consistente, quer a nível da coordenação nacional, quer da articulação 

com os parceiros, quer ao nível do reconhecimento internacional, o grau de implementação tem 

vindo a reduzir. Tal facto deve-se a várias ordens de fatores: por um lado (1) a falta de um contexto 
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facilitador na organização curricular do ensino que obriga os aplicadores à procura de soluções de 

gestão de horários nem sempre fáceis de implementar; (2) o grau de exigência do processo formativo 

sobretudo no que à avaliação de processo diz respeito, que reduz a disponibilidade de alguns 

aplicadores aderirem ao programa; (3) a inexistência de uma formação de aprofundamento 

creditada, que valorize o investimento no Programa por parte de aplicadores com experiencia 

anterior; (4) opções estratégicas regionais pelo desenvolvimento de outros programas de prevenção; 

(5) a redução dos recursos humanos das equipas de prevenção dos Centros de Resposta Integrados 

que limita a capacidade de mobilização de novas instituições ou o suporte a intervenções parceiras 

no desenvolvimento de novas linhas de ação, (6) alguma saturação das equipas técnicas e (7) a 

resistência à delegação de responsabilidades noutros parceiros para o desenvolvimento do Programa 

fora da gestão direta da saúde. 

A combinação destes fatores contribuiu para que em três anos o programa passasse de uma 

implementação de 12.449 jogadores no ano letivo 2011/12 para um valor que não ultrapassa os 

6.000 jovens no biénio a que o relatório diz respeito. 

Naturalmente, esta quebra retrata as opções estratégicas que requerem um maior investimento de 

recursos na gestão dos financiamentos a cargo do SICAD através do Programa Operacional de 

Respostas Integradas, o que limita a disponibilização de recursos para a intervenção direta.  

Não se pretende com esta análise traçar qualquer crítica a esta opção apenas sublinhar a implicação 

da mesma no desenvolvimento do Programa Eu e os Outros.  

Considera-se que, face ao reconhecimento internacional do Programa Eu e os Outros, enquanto boa 

prática, o potencial já anteriormente demonstrado e o feedback positivo recolhido pelos aplicadores 

que dão continuidade à intervenção, deverá ser equacionado o interesse de criar condições para o 

recuperar da dinâmica anterior através de medidas que envolvam o Ministério da Educação na 

promoção de contextos de aplicação deste tipo de programas de prevenção e promoção da saúde, o 

alargamento da gestão do programa a outros parceiros, quer dentro da saúde, quer fora dela, 

garantindo sempre a monitorização deste trabalho por parte de uma coordenação alargada, reforçar 

a componente de investigação associada ao Programa e por fim, garantir uma disseminação de 

resultados que promova o interesse e a adesão de novas entidades, nacionais e internacionais. 

É naturalmente uma visão ideal do que poderia ser o futuro deste Programa que dentro da gestão 

corrente que é possível, não deixa de manter um caracter inovador e um potencial inesgotável. 

 

Lisboa, 28 dezembro de 2017 


