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1. Introdução 

 

O presente documento pretende relatar o trabalho desenvolvido ao longo dos anos 

2015 e 2016 ao nível da implementação do Programa Eu e os Outros em Cabo Verde e 

proporcionar uma reflexão sobre as necessidades de melhoramento a introduzir na 

colaboração em curso. 

No documento será dado um panorama sobre o trabalho desenvolvido aos mais 

diversos níveis, desde o planeamento, à formação e ao acompanhamento técnico prestado 

à coordenação desenvolvida pela Comissão de Coordenação do Combate à Droga de 

Cabo-Verde (CCCD). 

O documento apresentará igualmente a reflexão sobre a aplicação do documento 

Linhas Orientadoras para a Implementação do Programa Eu e os Outros à realidade das 

parcerias internacionais promovendo uma reflexão sobre a adequação do mesmo e aspetos 

que carecem de aprofundamento.  

Debruçar-se-á ainda sobre os procedimentos avaliativos, apresentando reflexão crítica 

sobre o trabalho desenvolvido a este nível. 

O documento concluirá com uma projeção para o futuro antecipando 

desenvolvimentos a por em prática em caso de continuidade da colaboração iniciada. 
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2. Processo de Planeamento  

 

Em Julho de 2014, enquadrado pelo Memorando de Entendimento entre o Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e a Comissão de 

Coordenação e Combate à Droga de Cabo Verde celebrado em 2013, foi formalizado o 

desejo de implementação do Programa Eu e os Outros em Cabo Verde solicitando nessa 

altura apoio técnico no âmbito da cooperação existente entre os dois países em Matéria dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências. 

O processo de planeamento foi iniciado em janeiro de 2015 na sequência da criação 

de condições financeiras por parte do CCCD junto à União Europeia e do United Nations 

Office On Drugs And Crime (UNODC) para a implementação do Programa.  

Ficou acordado o desenvolvimento de um processo formativo a ter lugar em Março de 

2015 e a adaptação de duas narrativas à escolha da Coordenação Cabo-verdiana, em 

função do diagnóstico de necessidades. O grafismo do Programa seria adaptado à realidade 

cabo-verdiana acompanhando a reformulação das personagens. O planeamento previu 

ainda um trabalho específico de formação direcionado aos técnicos da CCCD para a 

coordenação do Programa e a manutenção de um processo de supervisão desta equipa à 

distância, com recurso a skype. Por fim ficou acordado que o CCCD deveria criar condições 

para um processo de avaliação externo à implementação do Programa, tendo por base o 

modelo de avaliação adotado pelo SICAD. 

Em termos de calendarização, após a formação de futuros aplicadores em Março, as 

diferentes instituições de ensino mobilizadas pelo CCCD deveriam criar condições para o 

início da implementação do Programa no ano letivo 2015/16. O ano-piloto de intervenção 

seria acompanhado por técnicos do CCCD num regime misto de reuniões presenciais e 

supervisão à distância de acordo com a realidade do arquipélago. Este planeamento previa 

o alargamento da intervenção no ano 2016/17 mediante a formação e adaptação de novas 

narrativas junto ao grupo inicial de formandos e o início do processo de formação junto a 

novos aplicadores.  

Mudanças governativas em Cabo Verde, resultaram em redefinições ao nível da 

política ligada aos comportamentos aditivos, que acarretaram a suspensão temporária da 

cooperação no âmbito do Programa Eu e os Outros. O planeamento do ano 2016/17 não foi 

concretizado e neste ano letivo não foi desenvolvido qualquer trabalho de implementação. 
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Foram reestabelecidos contactos no mês de maio 2017 no sentido de retomar o 

desenvolvimento do Programa em 2017/18.  

 

3. Processo de Formação 

  

A formação decorreu entre 04 a 07 de maio 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). O primeiro dia foi dedicado à apresentação do 

programa e dos personagens, tendo sido desenvolvido um trabalho em pequenos grupos 

visando a adaptação das personagens para a realidade Cabo Verdiana. Os nomes foram 

alterados para outros mais comuns bem como algumas características específicas, 

nomeadamente os gostos alimentares.  

O segundo dia a formação incidiu sobre a adaptação das duas narrativas à realidade 

cabo-verdiana. Foram criados dois grupos de trabalho, cada um centrado sobre a sua 

narrativa. Foram transformados os contextos em função da realidade local e dos hábitos, 

sem contudo transformar as temáticas abordadas. No que diz respeito à narrativa 8, foi 

necessário adaptar a narrativa à realidade legislativa de Cabo Verde, quer em termos da 

idade limite para o consumo (18 anos) quer na Taxa de Alcoolémia permitida no Código da 

Estrada (0,8 g/dl). Do mesmo modo foi retirada a referência aos shots que têm pouca 

expressão em Cabo Verde por troca com o ponche e o grogue. No que diz respeito à 5ª 

narrativa, foram feitas adaptações em função da dinâmica escolar, com o retirar de 

referências aos balneários e à educação física que em Cabo Verde acontece em horário 

contrário ao das restantes disciplinas. Foi igualmente alterada a referência a redes sociais 

com menor expressão em Cabo Verde e a adoção de expressões linguísticas mais 

ajustadas, nomeadamente a substituição do termo charro pela padjinha. No final deste dia, 

foi explorado o manual de suporte à aplicação e constituídos grupos que no dia seguinte 
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deveriam implementar partes da narrativa ao grupo que esteve a explorar a outra história 

com o segundo formador. 

Ao longo do terceiro e quarto dia foi desenvolvido um processo de 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. Na segunda metade do quarto dia, foram abordadas as questões ligadas ao 

processo de avaliação do programa nas suas diferentes componentes e instrumentos.  

A formação terminou com a abordagem ao processo de planeamento, prevendo-se, 

após um primeiro levantamento, o desenvolvimento de intervenção junto a 91 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. 

Foi organizada uma sessão formal de encerramento a qual foi presidida pelo 

representante do Ministério da Educação e que contou com a presença e intervenções de 

circunstância por parte da CCCD, da Comissão Europeia, da UNODC e dos formadores do 

SICAD. No decurso desta cerimónia foram entregues declarações de frequência da fase 

presencial da formação a todos os formandos emitidos pelo CCCD. 

A avaliação do processo de formação, envolveu 30 dos 36 formandos, tendo os 

resultados obtidos sido os seguintes: 

 

 

Verifica-se que globalmente houve uma avaliação muito positiva da experiência. O 

indicador mais valorizado foi o da “Pertinência dos Temas” (M3=3.87), logo seguido da 
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Gráfico 1 - AVALIAÇÃO FINAL
Não correspondeu nada Correspondeu um pouco
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“Qualidade da Documentação” recebida (M11=3,83) pela “Adequação aos objetivos da 

formação” (M2=3.80) e da correspondência às “Expectativas Iniciais” dos formandos 

(M1=3.77) Esta conjugação muito positiva valoriza não apenas o material de suporte ao 

Programa como também a correspondência às expectativas criadas em torno dele.  

Ainda dentro das avaliações muito positivas, destacam-se os itens utilidade dos temas 

para o “Desempenho das suas funções” (M4= 3.77), para o “Desenvolvimento de 

capacidades técnicas e profissionais” (M9=3.73), para a “Melhoria do desempenho 

profissional” (M10=3.73), bem como os “conhecimentos adquiridos” (M6=3.62), e a 

“componente prática desenvolvida” (M5=3.59). Este bloco de itens valoriza 

significativamente a experiência prática de implementação do programa e o reconhecimento 

da sua utilidade em diferentes áreas do desempenho profissional. 

Os Itens” Relação Interpessoal entre os Participantes” (M8= 3.48) e “Realização 

Pessoal” (M12 = 3,70) apresentando uma avaliação positiva, contrastam entre si 

sublinhando uma melhor dinâmica relacional entre os formadores e os formandos do que 

entre os formandos uns com os outros. 

Por fim, o item “Adequação da carga horária” apresentou uma avaliação mais baixa 

situando-se no nível “correspondeu bastante” (M7= 3,13), sendo a área de avaliação que 

apresenta um resultado mais baixo.  

 

 

A avaliação dos formadores (gráfico 2) foi globalmente muito positiva apresentando 

uma Moda de 4 (correspondeu totalmente) em todos os indicadores com especial realce 

para o “Domínio dos Conteúdos”, e a “Clareza da Intervenção”, (M2.1 e M2.3 = a 3,97) 
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“Organização da Intervenção” e “Esclarecimento de Dúvidas” (M2.2 e M2.6 = a 3,93). e 

utilidade da documentação fornecida. Os itens com avaliação menos elevada foram os 

referentes à eficácia dos métodos pedagógicos (M2.7 = 3.77) e adequação dos meios 

pedagógicos aplicados (M2.8 = 3.73) que não deixaram de corresponder totalmente a 77% e 

73% respetivamente do grupo de formandos. 

Questionados sobre o grau de habilitação proporcionado foi muito positivo verificar 

que, de acordo com o gráfico 3, os formandos se percecionam como aptos ou muito aptos 

para desenvolver as diferentes áreas do Programa, desde a condução da dinâmica do grupo 

e a exploração dos temas (M4.6 e M4.5=3,7) à condução das narrativas e exploração das 

personagens (M4.4 e M4.3 = a 3,6) havendo uma menor segurança na utilização do Manual 

e na capacidade de enquadrar teoricamente o Programa (M4.2 e M4.1 = 3,5) sendo que 

mesmo para estas duas áreas a perceção de total aptidão é de 50% em ambos os casos. 

Estes valores positivos refletem, naturalmente o entusiasmo gerado embora não se possa 

deixar de considerar que há igualmente um otimismo algo exacerbado que deverá ser tido 

em conta pela equipa de acompanhamento no sentido de garantir um maior realismo ao 

longo da fase de planeamento da intervenção. 

 

Finalmente, no que diz respeito à organização (gráfico 4), 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=2.57) 

sendo contudo o item com pior avaliação de todo o questionário, correspondendo totalmente 

apenas a 20% dos formandos situando-se a moda no “correspondeu bastante”. 

Relativamente à qualidade técnico-pedagógica a avaliação é muito positiva (M3.2=3.8), 
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sendo que 90% dos intervenientes na formação considerou que ela “correspondeu 

totalmente”.  

A formação foi classificada na sua totalidade (gráfico 5) com uma pontuação média de 

4,9 numa escala de Likert de 5 pontos, corresponde a uma avaliação “Muito Boa” com 90% 

dos formandos a avaliá-la com pontuação máxima. 

 

Passamos a listar os aspetos positivos destacados pelos formandos numa avaliação 

qualitativa: 

1. A pertinência dos temas e a forma lúdica como foram abordados; 

2. A competência técnica e profissional dos formadores e a sua boa relação com os 

formandos; 

3. O envolvimento dos formandos na aplicação das histórias; a liberalização do diálogo 

e a participação de todos nas intervenções; 

4. Aprendizagem de uma nova metodologia que proporcionou a competência e 

incumbência para a sua aplicação; 

5. A metodologia usada pelos formadores, com trabalhos práticos e discussão 

permanente; 

6. A diversidade de temas “problemáticos” abordados de forma transversal, a partir da 

exploração das histórias; 

7. A abordagem “super inteligente” para a realidade que se pretendem atingir; 

8. A relação Interpessoal no grupo; 

9. O facto de ser o aluno a escolher o caminho que a história pode tomar; 
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10. A dinâmica que facilitou a aprendizagem e a troca de experiências; 

11. A aquisição de novos conhecimentos; 

12. Ferramenta para trabalhar na prevenção de comportamentos de risco, de forma 

efetiva. 

Já os aspetos negativos que foram apontados incidem sobre a necessidade de mais 

tempo de formação, desdobrando o processo por escola, alargando-a a mais profissionais 

em contexto escolar, nomeadamente membros da direção ou o Diretor das escolas. Foi 

igualmente manifesto o desejo de poder haver mais prática e trabalho para os formandos 

fazerem em casa e apresentar no dia seguinte, nomeadamente a procura de outras 

dinâmicas para abordar os temas. Por fim, foi expresso o desejo de conhecer as restantes 

narrativas. 

Foi sugerido, em termos de desenvolvimento futuro, a concertação com o Ministério da 

Educação de Cabo Verde, o acautelar de mais tempo disponível para aplicar o programa, a 

garantia de suporte técnico e monitorização através do reforço da parceria entre as Escolas 

e o CCCD, bem como a garantia de formação de reciclagem que proporcione o convívio e a 

troca de experiências entre os formandos. Foi igualmente sugerido que os formandos 

possam ser preparados para ministrar pequenas formações para os adolescentes que se 

encontram fora do sistema de ensino em complemento ao trabalho desenvolvido com base 

neste programa.  

 

 

4. Suporte Técnico 

 

O processo de acompanhamento técnico começou a ser delineado logo após a 

formação dos aplicadores através de uma reunião com os diferentes parceiros que 

previsivelmente seriam envolvidos no suporte técnico à intervenção, nomeadamente no 

plano da supervisão e da avaliação. 

Deste modo foram participaram neste momento inicial de trabalho, concretizado a 7 de 

Maio, representantes da CCCD, do ministério da Educação e da UNODC. Nessa reunião foi 

decidido que a CCCD iniciará o processo de criação de canais de comunicação entre o 

apoio técnico e os aplicadores, nomeadamente através da criação de uma pasta partilhada 

no Google Drive de administração controlada pela equipa técnica e, para uma comunicação 

mais livre, um blog de acesso limitado ao grupo de aplicadores. Foi abordada a importância 
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de garantir um avaliador externo para o Programa, sendo que a UNODC assumiu a 

necessidade de ter mais informação sobre os procedimentos para poder vir a assumir esse 

papel. Foi igualmente equacionada a possibilidade da avaliação externa poder ser proposta 

a um parceiro ligado à Universidade. Sugeriu-se que o documento de linhas orientadoras 

pudesse ser fornecido aos diferentes parceiros a envolver na implementação do Programa. 

Foi ainda objeto desta reunião a necessidade de definir uma calendarização do processo de 

implementação que permita à CCCD saber qual a distribuição da carga de trabalho de 

suporte técnico a dedicar às 36 instituições que avançarão para a intervenção. O SICAD 

ficou de enviar com a brevidade possível uma listagem de procedimentos a assumir nos 

próximos tempos pela CCCD em suporte ao processo de planeamento.  

Muito do trabalho de apoio prestado pela coordenação portuguesa ao CCCD 

desenrolou-se através da troca de mails. Foram colocadas questões e obtidas respostas, 

enviadas adaptações gráficas e fornecidos feedbacks de adaptação das mesmas. Não foi 

definida uma regularidade para a monitorização, tendo-se a mesma processado de acordo 

com as necessidades de ambas as partes. Considera-se que este poderá ser um ponto a 

melhorar no futuro, nomeadamente através de uma calendarização prévia de momentos de 

monitorização e a preparação de check lists que ajudem a sistematizar a informação a 

recolher e a prestar. 

Ao longo do ano 2015/16 foram concretizadas duas reuniões de skype. Na primeira, 

concretizada a 24 de Novembro de 2015, foram exploradas questões sobre o modo de 

aplicação (Os aplicadores vão lendo as histórias e traduzindo as palavras difíceis que vão 

encontrando para uma melhor compreensão dos alunos), a 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 avaliação do programa (as instruções aos jogadores devem explicar 

que o preenchimento dos questionários, é uma forma de ajudar a decidir se vale a pena 

continuar a aplicação do projeto; a Universidade que irá fazer a avaliação externa deverá 

receber os questionários em suporte papel, que depois de trabalhados serão partilhados 

com o SICAD, para que se possa fazer uma comparação) e a adaptação do grafismo (a 

personagem Erica deverá ser mais sorridente porque a alcunha dela é sorriso e seria 

importante que fossem elaborados dois cenários (um para cada história) com características 

cabo-verdianas, para que os alunos se possam identificar melhor com o enredo). Todas as 
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dúvidas colocadas e os pedidos de esclarecimentos, por parte dos Professores, devem ser 

partilhados com o SICAD. 

Uma segunda reunião de suporte técnico 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. Para além da recolha dos dados disponíveis em 

termos de abrangência, exploraram-se aspetos referentes ao acompanhamento técnico 

prestado pelo CCCD aos aplicadores e o processo de avaliação. 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. O suporte técnico presencial por parte da CCCD limitou-se a uma reunião 

com os aplicadores que terá acontecido a meio da intervenção. Em compensação o 

acompanhamento à distância envolveu um trabalho de contacto constante com uma 

cadência diária. Foi transmitido que nem todos os aplicadores formados implementaram o 

programa. Ao longo da implementação não terão sido colocadas questões à coordenação 

da CCCD no plano técnico. Os aplicadores mostraram-se muito autónomos. 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. Em relação a esta última 

dificuldade foi feita a sugestão de que se procedesse à identificação das expressões que 

colocaram mais dificuldades e que as mesmas possam ser remetidas à coordenação 

portuguesa para que a adaptação possa ser concretizada.  

 

 

5. Adaptação gráfica do Material  

 

Entre o mês de maio e outubro o CCCD trabalhou na adaptação 

gráfica das personagens do Programa. O processo de adaptação foi 

progressivo, obrigando a pequenas ajustes às propostas recebidas 

do CCCD, nomeadamente no sentido de garantir que as 

personagens não perdiam a coerência original, mantendo traços 

essenciais às histórias a que estão associados. Passamos a 
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apresentar o resultado final desse processo. 

 

 

Ricardo (Bodyboarder) – Entre os amigos é conhecido pelo Ricky. É dos mais velhos do grupo, com 17 
anos feitos a 8 de Outubro o que o torna Balança de signo. Nasceu na Ilha de S. Vicente onde vive 
com o pai, a madrasta e o seu irmão Manuel que vai fazer 13 anos. O pai é empresário e a madrasta é 
doméstica. Está no 11º ano e gostava de seguir biologia marítima. Gosta de música e de vez em 
quando gosta de pegar na viola e cantar para os amigos. Não é muito dado a modas. Gosta de se 
sentir confortável nas suas roupas largas e descontraídas. Não dispensa um bom frango corado, mas 
não abusa porque preocupa-se em manter a forma e não ultrapassar os seus 74 kg habituais. Nesse 
sentido uma boa salada de tomate e queijo fresco enche-lhe igualmente as medidas. Faz parte de um 
grupo skybosurf e é um praticante fervoroso de qualquer modalidade de mar: bodyboard, surf, 
windsurf, stand-up padell, canoa de ondas, etc. Gostaria um dia de experimentar fazer kite-surf. O seu 
sonho é participar um dia numa competição a sério. Para já participou nalgumas provas locais as quais 
nem lhe saíram muito mal. Gosta de desporto em geral e no futebol a sua equipa favorita é o Benfica. 
Não gosta particularmente de ler, prefere um bom filme de aventura ou de terror. Tem uma maneira de 
ser simpática e atenta a quem o rodeia. Os amigos consideram-no corajoso, alegre e otimista. É muito 
enérgico por natureza, e talvez um pouco aventureiro, no modo como se arrisca no mar. Está ligado ao 
Projecto Vitó de proteção às tartarugas. O seu grande medo é que aconteça alguma coisa às pessoas 
de quem mais gosta, medo que lhe ficou depois da morte da mãe. O mar é o seu refúgio e quando 
quer estar só pega na prancha e vai para onde não esteja ninguém e deixa-se embalar pelas ondas. 

Manuel (Nerd) – Também conhecido por e-man ou Manú é irmão mais novo do Ricardo de um 
segundo casamento do pai. Terá em breve 13 anos, e interessa-se por informática. É do signo de 
caranguejo, já que nasceu no final de Junho. É gorducho e pouco dado ao exercício. Não se interessa 
particularmente por desporto. Passa horas ao computador a jogar. Nos últimos tempos tem-se 
dedicado aos jogos on-line em particular aos de estratégia e de aventura tipo World of Craft® onde 
joga com um guerreiro cujo nível e capacidades não param de aumentar. Para falar verdade o Manuel 
gostaria muito de ser como o seu guerreiro mas à falta de melhor fica muito contente por o seu 
personagem ser tão poderoso. Tal como o irmão gosta de frango corado e a sua bebida favorita é 
refresco. É um rapaz inibido que se solta quando fala de máquinas e jogos. Sente-se pouco à-
vontade com as raparigas. É dos melhores alunos da turma, com especial gosto pela área científica. 
Tem dificuldade em se impor por isso às vezes é gozado. O seu irmão procura protegê-lo mas ele 
também não gosta que isso aconteça porque só faz com que da próxima vez ainda seja pior. Ele 
anda a tentar descobrir o que pode fazer para ultrapassar este problema. Tem pensado em começar 
a fazer um pouco mais de exercício e a aprender uma arte marcial mas ainda não se decidiu. 

 
 

 

Katia (Swag) - É, tal como o Miguel, uma das mais velhas do grupo. Tem 18 anos 
recentemente festejados e é Gémeos de signo. Vive com os pais e os seus cinco irmãos. Tem 
uma irmã mais velha (a Maria de 20 anos) e quatro irmãos mais novos (o João de 10, a Inês de 
8 anos o Mateus de 5 anos e a Maria de 2 anos). Ambos os pais são médicos. É uma rapariga 
muito bonita, de corpo harmonioso, que investe muito na sua imagem. Preocupa-se com a 
maneira como veste. Interessa-se pelas coisas da moda e sonha poder um dia vir a ser 
modelo. É boa aluna. Gosta de ler e de dançar. As suas raízes africanas dão-lhe um ritmo e 
uma energia muito próprias. É católica praticante e gosta de se envolver em causas sociais; 
sempre que pode faz voluntariado na Cruz Vermelha de Cabo Verde e no Centro da Juventude. 
Não come muito mas aprecia comida chinesa se possível com bastante molho de soja. Adora 
Colas mas evita beber com frequência… só se for light. Em termos de atividade desportiva 
pratica andebol mas não ao nível competitivo. É ambiciosa e os amigos consideram-na 
confiante, exigente, casmurra e independente. É muito acelerada, o que é normal, tantas são 
as coisas em que anda metida. Não gosta de mostrar pontos fracos e por isso é muito 
reservada nas coisas que se passam com ela não dando confiança com facilidade. Esta 
maneira de ser não lhe tem facilitado a vida no campo dos amores. Mantém uma paixão há já 
algum tempo que não confessa a ninguém. Quando está mais triste é no seu quarto que se 
refugia, entre a música e os livros... ou então arranja mais qualquer coisa para se manter 
ocupada. 
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Érica (Freak) – É conhecida entre os amigos por Sorriso. É uma jovem de 15 anos de natureza 
tranquila, que se interessa um pouco por tudo, e em especial pelo que tenha a ver com pessoas. É de 
signo Carneiro mas é pouco dada a confrontos. De facto poder-se-ia dizer que é uma pacifista que 
detesta conflitos e discussões. É muito extrovertida e dá-se bem com toda a gente. Adora um bom 
petisco, em especial pizza o que se traduz na sua tendência para o gorducho (pesa 65 kg e mede 
1,60m). Adora maçãs do Fogo por serem muito ácidas. Vive com os pais – a mãe é professora mas 
está de momento desempregada e o pai é advogado - e dois irmãos, o Lu de 19 anos e o Carlos de 
11 anos. Orienta os seus estudos no sentido de um dia vir a entrar para o curso de Serviço Social. 
Gosta de ir ao cinema, ler e escrever, investindo os seus tempos livres no jornal da escola e em 
voluntariado na biblioteca local. É romântica e sensível emocionando-se facilmente com as cenas dos 
filmes. Gosta muito da natureza e organiza algumas saídas com os amigos aproveitando para os 
mobilizar para as questões ecológicas. Os seus gostos musicais são muito variados mas nos últimos 
tempos tem-se entusiasmado com a música Eletrónica   

 

 

Nicolas (Estrangeiro) – É conhecido entre os amigos por China. Nasceu na China e só 
recentemente veio para Cabo Verde. Tem 14 anos e nasceu em Abril o que faz dele um Touro 
de signo. É muito falador, (talvez um pouco demais) e dado à gabarolice, mas também é alegre 
e criativo. A sua experiência de vida no estrangeiro, dá-lhe sempre muitos motivos para 
comentários e pequenas histórias. Vive com a mãe e com a irmã, depois dos pais se terem 
separado há alguns anos. A mãe gere um pequeno comércio local. Tem dois irmãos, a Ana de 
10 anos e o Rafael de 19 anos, mas este último vive com o pai para poder concretizar o curso 
de engenharia informática para o qual entrou no ano passado. É alto para a sua idade – mede 
1,80m – e pesa 62 kg. É fã de futebol e sabe tudo sobre as melhores equipas europeias e os 
craques do momento, nomeadamente o Cristiano Ronaldo e o Messi que são os seus ídolos. A 
sua equipa favorita é o Manchester United e passa o tempo todo a dizer que o Ronaldo ainda 
há-de voltar um dia à Inglaterra. É um consumidor assíduo de Coca-Cola e adora churrasco. 
Gosta de andar de bicicleta e de passear. O seu sonho é conhecer outros países e procura 
amealhar todo o dinheiro que possa. Gosta de uma boa discussão, não sendo raro ouvi-lo a 
comparar Cabo Verde com outros países e defender causas sociais. É dado às eletrónicas mas 
parece fazer disso o seu segredo já que raramente fala disso com os amigos. Parece pensar 
que é um interesse pouco cool. 
 

Paulo Cesar (Dread): É conhecido entre os amigos por PC e pelo carácter brusco e algo 
conflituoso que tem. Os amigos descrevem-no como muito impulsivo e aventureiro no mau 
sentido – já experimentou o cigarro e a padjinha – mas também como frontal e fiel aos seus 
amigos. Fez 16 anos no mês de Novembro e é Escorpião de signo. Tem uma estatura mediana – 
mede 1,70m – e tem um ar pesado ainda que não passe dos 70Kg. Para isso muito contribuem 
as roupas largas que gosta de usar, estilo Thug. Sempre que pode não passa sem ponche e 
caipirinha. Vive com os pais, uma tia e uma avó, mais os seus dois irmãos mais novos (a Ana de 
12 e o Kiko de 10 anos). A mãe é doméstica e o pai tem uma oficina de carpintaria e tem 
problemas com o álcool. O Paulo Cesar tem um feitio desconfiado e algo reservado. Gosta muito 
de música e gostaria muito de vir a ser DJ. Tem uma namorada chamada Lara mas não lhe é 
muito dedicado apesar de já terem vida sexual ativa. Gosta muito de Basquetebol e o seu ídolo 
ainda continua a ser o Lebron James. Também gosta de futebol nomeadamente o Messie e o 
Eldon que são os seus ídolos. A sua equipa favorita é o Barcelona e passa o tempo todo a dizer 
que o Eldon ainda há-de jogar um dia em Espanha. Tem algum desgosto de não ter altura para 
vir a ser um grande jogador mas isso não o impede de passar algumas horas no campo de jogos 
a lançar umas bolas ao cesto e a desafiar quem por lá aparece. Embora se mostre forte e 
destemido, não gosta nada de se aventurar no escuro. É um medo que não confessa a ninguém. 
O Paulo Cesar é um pouco radical nas ideias que defende. Já teve algumas discussões amargas 
com os amigos. O PC é conhecido por assumir algumas posições provocatórias e de ter de 
responder por isso. Há um segredo de família que envolve a morte de um familiar por problemas 
ligados a drogas e kassubody mas o Paulo César nunca quis falar sobre o assunto mesmo tendo 
sido uma questão que o deitou muito abaixo. 
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Patrícia (Fashion) – Das mais novas do grupo, tem 12 anos feitos em Março e pertence aos nativos 
de peixes. A mãe é artista plástica e o pai é advogado. É muito independente, passando 
frequentemente por refilona. Adora dançar e ouvir música. O seu prato favorito é esparguete e é 
uma apaixonada por sumo de calaceira, uma paixão que herdou da sua mãe. Outra das coisas que 
herdou da mãe é o gosto pelo desenho, dedicando uma parte do seu tempo a esboçar figuras de 
banda desenhada. Adora tudo o que tenha a ver com fadas e elfos, dragões e histórias de fantasia e 
aventura. Adorou o Eragon e anda a tentar ler o Senhor dos Anéis... mas queixa-se que o livro é 
muito grosso. Não é muito persistente. Esse é um dos seus pontos fracos. Outro é roer as unhas, 
coisa que tem tentado combater nos últimos tempos. É sonhadora, bem-disposta, mas sensível e 
dada a alguns amuos. Tem uma paixão enorme pelo Zayn Malyk e nos seus sonhos acordados 
gosta de se imaginar a namorar com ele. Gosta de vasculhar as coisas da mãe. Fica horas a folhear 
revistas antigas. Tem um segredo que não conta a ninguém. Desde há algum tempo para cá que se 
apercebe que tem tendência a trazer para casa coisas que não são suas. Não são coisas de valor, 
mas é uma necessidade para a qual não encontra explicação. Isto parece acontecer, não importa 
onde esteja, e tem-na deixado muito preocupada. Anda a pensar que talvez precise de ajuda.  

 

Jessica (Supersticiosa) – A Jessica não gosta de alcunhas. Tem 14 anos e faz anos no final de Janeiro 
– é Aquário de signo. Vive com a mãe e o irmão mais velho, o João de 17 anos. Os pais estão separados 
há uns anos e dão-se mal. Ambos reconstruíram a sua vida afetiva, ainda que a mãe mantenha só 
relações de namoro que não duram muito tempo. A mãe trabalha como secretária de administração de 
uma grande empresa e o pai é jornalista. A Catarina é uma rapariga desconfiada e meia casmurra. Os 
amigos descrevem-na como estando sempre zangada com qualquer coisa. Utiliza a sua enorme 
inteligência para questionar e argumentar por tudo e por nada. Interessa-se por temas místicos, 
astrologia e gastronomia. Sempre que pode aproveita para ler sobre estes temas. Não é católica e 
assume posições muito críticas sobre as ideias assumidas pela Igreja em relação ao aborto e à 
contraceção. Considera-se ateia militante. Adora música e gosta de cantar, tendo criado uma banda com 
uns amigos do bairro. De qualquer modo não pretende fazer da música o seu futuro, estando inclinada 
para se tornar alguém no mundo da cozinha. Passa muito do seu tempo livre a inventar receitas. O seu 
grande medo é não encontrar ninguém que venha a ser o seu grande amor. Até agora nunca surgiu 
nenhum rapaz que a entusiasmasse e as poucas “curtes” em que se meteu não lhe deixaram num 
sentimento positivo. O embaraço do dia seguinte, misturado com alguma vergonha fizera com que não 
fosse uma experiência muito repetida. Por isso diz que não acredita nisso do amor e que os rapazes são 
todos parvos. Às vezes dá consigo a pensar se não haverá alguma coisa errada consigo. Para já vai 
acreditando que só o tempo lhe poderá dar essa resposta.  

 

 

O David tem 19 anos feitos no início de Dezembro o que o torna um Sagitário de signo. Sofreu um 
acidente quando tinha 17 anos que o pôs numa cadeira de rodas. Mudou-se recentemente com a mãe 
e o pai, para Cabo Verde, vindo de Portugal. O pai que é gestor veio abrir uma sucursal do banco em 
que trabalha. A mãe é professora mas meteu uma licença para ajudar o filho limitando-se agora a dar 
explicações de matemática. O David tem mais dois irmãos mais velhos que ficaram em Portugal. A 
irmã Leonor tem 25 anos e está a terminar o curso de medicina. O irmão mais velho tem 29 anos e é 
engenheiro informático. O David já teve um feitio rebelde e quezilento. Por ser o mais novo foi muito 
mimado e na ausência do pai foi-se tornando no reizinho lá em casa. Fez um caminho escolar muito 
instável e conflituoso. Cometeu um conjunto de disparates que acabaram num acidente de viação 
quando voltava para casa depois de mais uma noitada. O resultado foi um traumatismo da medula e 
uma paralesia dos membros inferiores. Nos últimos dois anos entregou-se a um complicado processo 
de reabilitação que lhe permitiu recuperar grande parte da sua autonomia. Tem por plano retomar os 
estudos para acabar o 12º ano e tirar o curso de gestão. O David adora basquete e joga esta 
modalidade em versão adaptada. Gostava de ir aos jogos paralímpicos pela seleção nacional. Os seus 
gostos musicais vão para o rock embora não desgoste do Pop. Adora uma boa feijoada e uma cerveja 
fresquinha, mas nos últimos tempos tem bebido muito pouco. Também adora o mar e gostava de vir a 
saber velejar. O David mantém alguma apreensão em relação ao seu futuro. Tem medo de ficar 
sozinho mas é orgulhoso demais para o admitir. Continua a sua reabilitação no Centro ADVIC. Nos 
últimos tempos descobriu um novo interesse ao assistir ao espetáculo do grupo Mon na roda. 
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Outro processo de adaptação realizado foi ao nível dos cenários onde as narrativas 

decorriam os quais requereram igualmente uma revisão gráfica, passando a integrar 

edifícios e paisagens da realidade cabo-verdiana. 

 

    

    

 

 

 

6. Implementação do Programa 

 

Segundo a informação recebida do CCCD, nem todos os aplicadores formados conseguiram 

reunir condições para implementar o Programa tendo o mesmo sido desenvolvido nas 

seguintes Escolas: 

 

 Escola Secundária Regina Silva na Praia; 

 Liceu Olavo Moniz na ilha do Sal; 

 Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva em São Nicolau; 

 Escola Secundária Jorge Barbosa em São Vicente  

 Escola Secundária José Augusto Pinto em São Vicente; 

 Escola Secundária de Coculi em Santo Antão; 

 Escola Secundária Januário Leite em Paúl Santo Antão; 

 Escola Secundária Suzete Delgado em Santo Antão e,  

 Escola Secundária dos Mosteiros, na ilha do Fogo. 
 

Em cada uma destas instituições de ensino foi concretizada uma aplicação-piloto visando 

testar quer a adesão dos jovens quer o grau de à-vontade dos aplicadores com a 

metodologia. Do reporte recebido no decurso da supervisão de julho, terão sido envolvidos 

200 a 250 jovens no programa. Foram utilizadas as duas narrativas adaptadas com 
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preferência pela referente aos problemas ligados ao álcool. A narrativa consagrada à 

sexualidade apenas foi aplicada em 3 instituições. 

 

Das escolas envolvidas, apenas nos foram fornecidos relatórios referentes a 5 delas. A 

informação reunida é sintetizada no seguinte quadro: 

 
 

Escola 
Ano de 

Escolaridade 
Nº de alunos 

F+M 
Idades Nº de Sessões Regularidade 

Escola Secundária do Coculi 8º 
24 

(12-12) 
14-18 14  (50 minutos) semanal 

Escola Secundária Regina Silva 8º 
22 

(16-6) 
13-16 15  (50 minutos) semanal 

Escola Secundária Jorge Barbosa 9º 
25 

(13-12) 
14-16 7  (90 minutos) semanal 

Escola Secundária dos Mosteiros 10º 
18 

(13-5) 
15-18 7  (90 minutos) semanal 

Escola Secundária Dr. José Augusto Pinto 8º 
28 

(15-13) 
13-15 15 (50 minutos) semanal 

 
Como anteriormente foi referido, a implementação do programa não suscitou grandes 

dificuldades junto aos aplicadores, à exceção do processo avaliativo. A avaliação recolhida 

foi essencialmente qualitativa.  

Foi reportado que os aplicadores ficaram muito contentes com a forma como o programa 

decorreu. Alguns optaram por envolver um colega não formado como par aplicador, de 

modo a divulgar a metodologia e a captar novos aplicadores para o ano seguinte. Este 

envolvimento garantiu a diferenciação de papéis, com a responsabilidade da condução da 

narrativa a ficar a cargo do aplicador formado.  

Os alunos participaram com entusiasmo e muita curiosidade. Valorizaram o sentimento de 

importância pelo facto de lhes ser dada a possibilidade de tomarem decisões em nome do 

grupo. Muitos deles revelaram impaciência na espera pelas sessões seguintes desejando 

um menor espaçamento entre as mesmas.  

Em termos globais, a recetividade ao Programa foi grande. À conta da narrativa consagrada 

ao álcool, os jovens demonstraram maior interesse pelo desporto adaptado tendo havido 

solicitações em muitas das escolas onde o programa foi implementado para a introdução do 

mesmo na disciplina de educação física. Em algumas escolas, foi feita a sugestão de que o 

Programa Eu e os Outros passasse a ser obrigatório no 11º e 12º anos de escolaridade. As 

Escolas e dos Professores de Formação Pessoal e Social, são unânimes em afirmar que o 



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2015-16 – Cabo Verde 
 Página 17 
 

Programa “Eu & os Outros” é muito útil. A equipa de coordenação da CCCD considerou 

igualmente a experiencia muito positiva  

 

 

7. Reflexões Finais 

 

A implementação do Programa Eu e os Outros em Cabo Verde foi a primeira experiência de 

exportação de um programa de prevenção do SICAD, no âmbito da colaboração 

internacional. Neste sentido esta experiência proporcionou um conjunto de reflexões de 

extrema riqueza para o melhor aproveitamento de oportunidades futuras. 

Ainda que se tenham definido ao nível das linhas orientadoras para a implementação do 

Programa um conjunto de considerandos, a experiência revelou que estes ficam aquém das 

necessidades práticas de uma relação entre as equipas técnicas de países com realidades e 

práticas tão distintas. 

É possível ler-se no documento orientador do Programa que “a implementação do Programa 

Eu e os Outros noutros países requer a adaptação do presente documento à realidade 

social e cultural do país, devendo contudo procurar respeitar os procedimentos formativos, 

de acompanhamento técnico e de avaliação. 

O parceiro internacional deverá definir um interlocutor que trabalhará com a coordenação 

nacional do Programa todos os detalhes do processo de adaptação, salvaguardando um 

trabalho de monitorização com a regularidade e metodologia que melhor de adeque a cada 

situação.” 

A experiência de implementação do Programa em Cabo Verde evidenciou que a 

recomendação de procedimentos beneficiará do suporte de uma check-list que ajude o 

parceiro internacional nos procedimentos de adaptação do Programa à sua realidade. 

No caso da presente experiência, começamos por valorizar a excelente articulação 

estabelecida com a CCCD bem como a recetividade encontrada quer por parte dos 

aplicadores quer pelos jovens envolvidos.  

O processo formativo foi de enorme intensidade, cumprido os objetivos a que se propôs, 

ainda que, para um número de profissionais formados, não tenha sido possível criar as 

condições necessárias para a implementação do Programa; 
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A modalidade de acompanhamento técnico à distância adotada, adapta-se à realidade do 

arquipélago mas beneficiará da definição previa de uma periodicidade e sistematização 

mediante a preparação de guiões de acompanhamento que proporcione a recolha de mais 

elementos sobre o planeamento e consequentemente uma noção real sobre as dificuldades 

sentidas e as adaptações requeridas ao material.  

Tendo sido muito importante ter podido contar com a participação de um representante do 

Ministério da Educação de Cabo Verde na fase inicial de implementação do Programa 

considera-se de extrema importância que esta entidade possa desempenhar um papel ativo 

na sensibilização das escolas para a criação de condições que proporcionem aos 

aplicadores períodos de 90’ para a concretização das sessões de exploração das narrativas 

do programa e viabilizando as parceiras com outras entidades para o aprofundamento de 

alguns temas mediante visitas de estudo ou o convite a especialistas. 

Sendo de valorizar a avaliação qualitativa recolhida junto aos aplicadores, deverá ser 

acautelado no futuro que esta é complementada por dados quantitativos sendo aconselhável 

que os mesmos possam ser validados por uma entidade externa, de preferência ligada ao 

ensino superior.  

Considera-se igualmente importante garantir para o futuro que o acompanhamento da 

Equipa Responsável pela Coordenação do Programa em Cabo Verde por parte da 

coordenação Portuguesa obedeça a uma maior regularidade a qual deve ser previamente 

calendarizada e estruturada em termos de conteúdos a abordar e informações a prestar. 

 

Apesar desta reflexão crítica, considera-se que a experiência foi globalmente positiva, 

Destaca-se a riqueza da dinâmica criada pelos grupos de aplicação, a capacidade de 

integrar os conteúdos explorados no Programa, introduzindo alterações quer nas escolas 

quer na comunidade envolvente, chamando a atenção para alguns temas e promovendo a 

adoção de algumas práticas de que o desporto adaptado é um exemplo. Destaca-se o 

excelente trabalho de adaptação das narrativas à realidade cabo-verdiana quer em termos 

de texto quer do ponto de vista gráfico. Por fim realça-se a qualidade da relação 

estabelecida com a coordenação cabo-verdiana. 

Com base em tudo o que foi referido, somos a recomendar que um novo ano de 

implementação do Programa em Cabo Verde procure tirar proveito das condições criadas 

pelo projeto-piloto, alargando-o a um maior número de aplicadores e de instituições. Seria 
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interessante proporcionar aos aplicadores envolvidos nesta primeira experiência, um nível 

mais aprofundado de formação que se possa centrar sobre a adaptação de novas narrativas 

e aproveitar a aprendizagem por eles desenvolvida envolvendo-os na formação de novos 

aplicadores. 

A adaptação de programas em contexto de cooperação deve respeitar os ritmos e as 

dinâmicas próprias das realidades a que se destinam. A procura do equilíbrio deve ser 

garantido por ambas as partes, a que presa pela fidelidade do processo por si criado, e a 

que, tendo um conhecimento perfeito da sua comunidade, define a estratégia que considera 

adequada para garantir a adesão da mesma. Os processos de avaliação assumem a função 

essencial de garantir que este equilíbrio se estabelece sem perda de significado e de 

eficácia para ambas as partes. Neste sentido será fundamental reforçar a aposta nesta 

componente em complemento ao natural desenvolvimento de uma experiência que se 

revelou promotora de mudança. 

 

 

Lisboa Junho de 2017 


