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1. Introdução 

 

O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências (PNRCAD) é o 

instrumento através do qual são articuladas políticas setoriais, na procura de maximizar 

estratégias a serem implementadas quer pela administração pública quer pela sociedade civil. 

Em 2020 termina o horizonte temporal deste instrumento produzido em 2012, e posto em 

prática ao longo dos últimos dois quadriénios. 

O presente documento pretende constituir-se como um contributo para a avaliação do trabalho 

desenvolvido no decurso deste ciclo estratégico, no que à prevenção diz respeito. Nesta área o 

Plano apresentava como grande objetivo “Prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas 

relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as 

dependências” (OG1). Os objetivos estratégicos traçados visavam “reduzir os comportamentos 

de risco associados ao consumo de substâncias psicoativas, fornecendo as competências e 

informação necessárias” (OE1), “evitar ou retardar a iniciação ao consumo de substâncias, 

identificando precocemente padrões de comportamento desadaptativo (…)” (OE2) e “contribuir 

para a prevenção da ocorrência de comportamentos de risco, associados aos comportamentos 

aditivos e dependências (CAD), promovendo uma cultura de segurança nas escolas e na 

comunidade, fomentando a adoção de comportamentos de saúde e bem-estar” (OE3). 

Desde a sua criação em 2007, o Programa “Eu e os Outros” (E&O) assumiu essa preocupação, 

quer de desenvolver conhecimento na área dos CAD, quer promovendo através da sua dinâmica 

em sala de aula, o desenvolvimento de competências socioemocionais, permitiu a identificação 

precoce dos fatores de risco e de proteção, proporcionou experiências de tomada de decisão, 

e capacitou profissionais de diferentes áreas, não apenas para a condução dos materiais de 

suporte à intervenção, mas igualmente para uma generalização da filosofia e estratégias 

inerentes ao Programa, a outras áreas da prática pedagógica no âmbito da educação para a 

saúde. 

Para o conseguir foram muitas as evoluções pelas quais o Programa passou ao longo da sua 

história, desde a construção de parcerias, o desenvolvimento de documentos orientadores, a 

consolidação dos procedimentos formativos, a constante adaptação dos materiais à evolução 

das problemáticas, o ajustamento dos mesmos aos interesses e à estética do grupo alvo, a 

preocupação com a avaliação da implementação, quer no modo como é feita quer nos 

resultados produzidos e, por fim, na forma como os mesmos puderam ser comunicados à 

comunidade nos mais diversos processos de disseminação. 

É em torno destes pontos que este documento se desenvolverá encerrando, num conjunto de 

conclusões que sirvam de base ao traçar de novos objetivos, que proporcionem a projeção do 

Programa no futuro. 
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2. Histórico do Programa - Entre 2006 e 2012 

 

O E&O foi idealizado e construído por um grupo de trabalho do Núcleo de Atendimento e 

Informação (NAI) do Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) na procura de novas 

estratégias de desenvolvimento de conhecimento no âmbito dos problemas ligados ao uso de 

substâncias psicoativas, e à promoção de uma melhor utilização dos recursos disponíveis. A 

construção do Programa teve o seu início em 2006, em paralelo com o desenvolvimento do site 

infantojuvenil “Tu-Alinhas”.  

A estratégia idealizada assentava na criação de narrativas interativas1 através das quais fossem 

abordados temas centrais no desenvolvimento psicossocial dos adolescentes. A aplicação das 

referidas narrativas seria desenvolvida, mediante uma formação prévia e um acompanhamento 

técnico, por agentes educativos – professores, psicólogos educacionais, educadores sociais, 

técnicos de saúde, entre outros – com relação com os grupos sujeito, adolescentes entre os 12 

e os 18 anos.  

O primeiro passo na construção do Programa passou pelo diagnóstico de necessidades. A leitura 

da realidade envolvente à data punha em evidência necessidades de diferentes ordens. Por um 

lado, do ponto de vista político, o Plano Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-

2012 (IDT, 2005), identificava para a área da Prevenção, a necessidade de “aumentar o 

conhecimento sobre o fenómeno dos consumos de substâncias psicoativas mediante a 

disponibilização de informação de base científica”. Era, contudo, fundamental promover 

igualmente a motivação para a exploração e uso desta informação. Uma das limitações das 

estratégias identificada era a ausência de ações educativas que proporcionem o conhecimento 

e a exploração dos recursos e uma melhor integração da informação fornecida proporcionando-

lhe um caráter de pertinência e utilidade prática. 

Outra das necessidades identificadas no referido documento remetia para o aumento da 

qualidade da intervenção, mediante a formação dos agentes e o desenvolvimento de 

programas de caráter inovador, fomentadores da partilha de experiências. A formação 

proporcionada deveria ir ao encontro de uma prática e estar enquadrada em linhas de ação que 

proporcionassem a sua aplicação imediata.  

Finalmente, no terceiro nível de necessidades referia-se à importância de “reforçar e planear 

adequadamente as ações de prevenção Universal, eficazes e avaliadas, mobilizando parceiros 

para a programação, desenvolvimento, financiamento e avaliação de intervenções sobre áreas 

complementares”. O documento dá especial enfoque à intervenção em contexto escolar e à 

                                                             
1 Narrativas interativas são formas de narrativa em que o leitor determina o rumo da história através da tomada 
de decisões sobre qual a reação da personagem principal a diferentes situações apresentadas ao longo do enredo. 
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importância de ir ao encontro das orientações dos programas prioritários contidos no Plano 

Nacional de Saúde, nomeadamente o Programa Nacional de Saúde Escolar, bem como o 

aprofundar as ações no âmbito do Programa Escola Segura.  

O IDT não dispunha de um material de prevenção que pudesse chamar seu. A opção estratégica 

até à data tinha envolvido, a aquisição de recursos externos como o material Prevenir a Brincar2, 

ou o financiamento de projetos de Organizações Não Governamentais (ONG). Face a pedidos 

de apoio vindos do terreno, o IDT confrontava-se com a ausência de um recurso seu, ao qual 

pudesse recorrer caindo-se frequentemente em respostas pontuais e de menor consistência e 

de eficácia questionável.   

Ainda dentro do plano das necessidades, verificava-se uma sobreposição frequente de 

conteúdos explorados por diferentes parceiros, nos mesmos contextos, junto aos mesmos 

grupos sujeito recorrendo ao mesmo tipo de estratégia de desenvolvimento de competências 

socioemocionais. Esta realidade justificava a necessidade de desenvolver um material que 

proporcionasse uma abordagem integrada e articulada de múltiplos temas mediante o 

desenvolvimento de uma resposta de multicomponentes. 

Com base nestas premissas partiu-se para a construção de um projeto tendo a preocupação de 

integrar, nessa estruturação, componentes que a investigação identificou como fundamentais 

para a eficácia de programas preventivos (Botvin & Griffin, (2007); Elliott et col. (2009), 

EMCDDA, (2011), Hawks et col. (2002), Jones et col. (2007), McBride (2003), Nation et col. 

(2003), Tobler et col. (2000), Weissberg et col. (2003). Deste modo procurou-se:  
 

(1) garantir a relevância dos conteúdos face à experiência de vida quotidiana dos grupos-

sujeito, isto é, que o programa integrasse conteúdos que se revestissem de aplicação 

imediata no dia-a-dia dos jovens (relevância precoce);  

(2) o mesmo programa deveria prever a existência de módulos de reforço (a serem 

aplicados em anos subsequentes) que integrassem novos conteúdos adequados a 

mudanças decorrentes do processo de crescimento, mudanças essas frequentemente 

associadas a alterações no padrão de consumo (relevância tardia); 

(3) para além dos conteúdos, o programa deveria adotar um formato interativo, orientado 

para a ação como estratégia de mobilização dos jovens, promovendo a troca de ideias e 

experiências entre alunos e a oportunidade de praticar novas competências; 

(4) sendo o Treino de Professores um componente dos programas de educação sobre 

drogas com mais sucesso; 

                                                             
2 Em 1998 o Projeto Vida produziu o material Prevenir a Brincar, com base em conteúdos cedidos pela Tacade/HEA e pelo 

Projeto Charlie. Este material que serviu de base a uma linha de ação conhecida por P.A.T.O. (Prevenção do Álcool Tabaco e 
Outros) que veio a ser abandonada em 2002. 
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(5) a implementação do programa deveria assentar sobre a mobilização destes profissionais 

para a intervenção preventiva, garantindo um reconhecimento formal do seu 

envolvimento mediante a creditação do processo formativo para efeitos de progressão 

na carreira. Esta formação é organizada de modo a promover uma modelação interativa 

na aplicação das atividades, de modo a que os professores ganhem experiência e 

compreendam a gestão de aspetos práticos na condução do Programa.  

Os conteúdos a integrar no E&O deveriam permitir obter informação sobre os efeitos e 

consequências do uso das substâncias psicoativas, explorando perceções, crenças e atitudes 

face ao consumo, bem como proporcionar conhecimento sobre os recursos existentes – sites, 

serviços, linhas de apoio, etc. – na comunidade. O Programa deveria garantir informação 

adicional que permitisse a quem o desejasse, aprofundar o tema em bibliografia selecionada 

para cada área específica.  

 

 

2.1 Percurso de construção do Programa 

 

O primeiro passo da construção participada do programa envolveu a auscultação do público-

sujeito sobre o grafismo a emprestar ao material de suporte. Foram concretizadas sessões num 

pequeno número de escolas púbicas e privadas da região de Lisboa nas quais foram 

apresentadas várias propostas de diferentes desenhadores. Os jovens auscultados tinham 

idades entre os 12 e os 18 anos distribuídos de forma equilibrada pelos dois sexos. Após a 

análise das várias propostas 70% dos alunos optaram pelo grafismo que veio a ser adotado. 

Aproveitou-se este grupo para fazer ainda um levantamento de características a integrar nos 

personagens a criar, nomeadamente quanto ao seu aspeto físico e roupagem, informação essa 

que permitiu ao criativo chegar às 8 personagens que integravam o originalmente o programa. 

Durante os primeiros 4 meses após o lançamento do site “Tu-alinhas” (fevereiro 2007) foi 

proposto, aos jovens que acedessem ao site, a construção do perfil desses 8 personagens. Esta 

construção foi feita em diversas fases, de caráter quinzenal, durante as quais foi pedido aos 

jovens cibernautas que definissem as características pessoais de cada personagem (nome, 

alcunha, idade, signo, peso e altura, gostos, interesses e ocupações) a sua caracterização 

familiar (com quem vive, número de irmãos, posição na fratria, profissão dos pais…) e alguns 

traços psicológicos como crenças, projetos, medos e segredos. 

Em paralelo, iniciou-se a construção das narrativas. Foi definido um calendário de trabalho para 

a sua construção que previa a produção das 8 narrativas iniciais até ao final de novembro de 

2009. Para cada uma foi construído um guião, definindo quais os conteúdos a abordar, 
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integrando tópicos ligados ao desenvolvimento na adolescência com informação referente a 

substâncias psicoativas.  

A primeira história foi concluída em maio de 2007. Iniciou-se, então, um período de aplicação 

experimental, durante o qual se recolheu, junto a grupos de jovens de 4 estabelecimentos de 

ensino3 – uma avaliação sobre o formato, conteúdos e linguagem adotados. Foram levadas a 

cabo 8 sessões de trabalho com outras tantas turmas de 2º e 3º ciclo, nas quais se explorou a 

aplicação da narrativa em sessões de duração variada – 45’, 60’ e 90’ – e avaliado o interesse, 

a satisfação proporcionada, a aplicabilidade do material, a compreensão proporcionada e o 

desejo de continuidade com recurso a uma escala de 6 pontos, correspondendo o 1 à 

apreciação mais negativa e o 6 à apreciação mais positiva. Do total dos 163 alunos inquiridos, 

foram obtidos os seguintes resultados, apresentados no quadro 1 

 

Quadro 1 – Resultados da Avaliação da Sessão Experimental da narrativa 1 

Questões Média Moda Desvio Padrão 

O jogo foi interessante? 5,15 6 0,94 

Gostaste de jogar? 5,09 6 1,02 

Foi fácil de jogar? 4,94 6 0,99 

O jogo abordou temas importantes? 5,20 6 0,85 

Gostarias de jogar de novo? 5,02 6 1,01 

Gostarias de participar num grupo que jogasse regularmente? 4,66 6 1,12 

O texto é de fácil compreensão? 5,11 6 0,93 

 

Do relatório então produzido sobre este processo (IDT, 2007) pode retirar-se que para todos os 

itens, a moda das respostas obtidas se situa na nota máxima (6) verificando-se a média mais 

baixa (4,66) para a questão “gostarias de participar num grupo que jogasse regularmente” e as 

mais altas para as questões “o jogo abordou temas importantes” (5,20) e “o jogo foi 

interessante” (5,15). Os resultados obtidos não variaram significativamente com a idade e o 

sexo. As sugestões recebidas centraram-se essencialmente na ilustração da história, na altura 

apresentada numa versão PowerPoint de texto corrido. 

Ao longo dos dois anos seguintes foram concretizadas as 8 histórias que integraram o formato 

original do Programa conforme o quadro 2 ilustra. 

 

 

                                                             
3 As escolas onde se realizaram, as sessões de testagem foram a EB 2,3 Marquesa da Alorna, EB 2,3 Gonçalves 
Zarco, na Casa Pia de Lisboa (CED’s de Nossa Senhora da Conceição e de Nun’Alvares Pereira) 
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Quadro 2 – Temas por Narrativa e Datas de conclusão 

História 1 

Concluída: Maio 2007 

Álcool – acessibilidade e enquadramento legal; 

Anorexigénios. 

História 2 

Concluída: Setembro 2007 

Cannabis – a experimentação; 

Esteroides Anabolizantes 

História 3 

Concluída: Novembro 2007 

Tabaco – efeitos, enquadramento legal. 

História 4 

Concluída: Julho 2008 

Heroína - a escalada de consumos que conduz à dependência; os 

esquemas associados à toxicodependência; o sistema de tratamento. 

História 5 

Concluída: Dezembro 2008 

A associação do consumo de substância à vivencia da sexualidade.  O 

consumo de álcool e a violência nas relações de casal. 

História 6 

Concluída: Dezembro 2008 

A legislação sobre as Drogas – posse, tráfico, etc.  

As Comissões de Dissuasão da Toxicodependência. 

História 7:  

Concluída: Setembro 2009 

Consumo em contexto recreativo: Ecstasy, Cocaína, Shots; 

Trabalho das Equipas de Rua (Redução de Riscos). 

História 8:  

Concluída: Setembro 2009 

Alucinogénios. 

 

Paralelamente, à construção das diferentes histórias foi sendo construído um Manual de Apoio 

à implementação do projeto. Esse Manual incluía, para além da apresentação do Programa, um 

apanhado teórico de suporte à metodologia adotada, metodologias e estratégias, o 

procedimento de avaliação, a apresentação dos personagens, o levantamento de conteúdos de 

cada história bloco a bloco, sugestões de dinamização de temas específicos, bibliografia de 

suporte e sítios de consulta. 

No final de 2011, foi tomada a decisão de produzir uma 9ª narrativa, correspondendo à 

importância de dar um enfoque mais aprofundada aos problemas ligados ao consumo de álcool, 

bem como a inclusão de uma personagem que representasse o grupo de jovens com 

necessidades especiais. Esta narrativa foi concluída em 2012, tendo-se seguido um processo de 

validação da mesma. A construção da nova narrativa introduziu uma nova metodologia de 

trabalho, a qual foi posteriormente generalizada nos processos de revisão das narrativas 

inicialmente produzidas. Sobre este processo e sobre os conteúdos presentemente abordados 

nas diferentes narrativas do E&O, versará o capítulo 6. 

Por fim, de realçar que, por forma a proteger o trabalho de desenvolvimento deste Programa 

procedeu-se em março de 2011 ao registo da patente do E&O. 
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2.2 Metodologia 

 

O E&O adotou uma metodologia interativa de grupo, em programa de multi-sessões, variável a 

partir de um número mínimo de 7 sessões, de acordo com o planeamento e grau de 

aprofundamento dos conteúdos definidos pelo aplicador. A regularidade de aplicação não 

deveria ultrapassar o caráter quinzenal e desejavelmente o Programa deveria proporcionar a 

possibilidade de reatualizar as aquisições em anos subsequentes através da exploração de 

diferentes narrativas. 

A narrativa escolhida é apresentada aos participantes com recurso a um computador e a um 

projetor. A história é narrada de modo a evitar que a leitura quebre o ritmo de trabalho. No 

final de cada bloco de texto um dos participantes é chamado a tomar uma decisão que 

condicionará o desenrolar do enredo. As opções possíveis são incluídas no texto projetado. O 

dinamizador da sessão deverá explorar com o decisor as implicações de cada opção e as bases 

que levaram à sua decisão. Após esta exploração a discussão é aberta ao grupo explorando-se 

a opinião coletiva, promovendo-se o confronto de ideias, analisando a informação disponível 

no suporte aos argumentos avançados e, sempre que necessário, proporcionando a pesquisa 

de informação adicional mediante o recurso a sites e bibliografia disponibilizada no manual de 

suporte ao aplicador. O papel decisor deveria rodar ao longo da sessão por vários participantes 

de acordo com a estratégia escolhida pelo aplicador.  

O dinamizador com base no manual de apoio, deveria planear cada sessão, selecionando temas 

e propostas atividades/dinâmicas mais ajustadas ao grupo e aos seus objetivos. A sessão 

deveria seguir uma estruturação-tipo que se iniciasse com a contextualização da história – 

apresentação da mesma, caso fosse a primeira sessão, ou a retoma do ponto da narrativa em 

que a história foi suspensa. Este tempo inicial de aquecimento do grupo permitiria, igualmente, 

avaliar se algum tema abordado na sessão anterior teria tido algum desenvolvimento entre 

sessões por parte dos jovens envolvidos, quer espontaneamente através de reflexões pessoais 

ou partilhas com outros elementos externos ao grupo, quer enquanto parte de tarefas 

determinadas pelo dinamizador, nomeadamente pesquisa, produção de trabalhos, etc. O 

tempo de exploração da narrativa seria, naturalmente, o núcleo da sessão de trabalho, 

incidindo sobre a análise de um conjunto de blocos de texto que normalmente não ultrapassa 

a dezena. Essa exploração pressupõe, tal como foi anteriormente descrito, a compreensão do 

enredo, a exploração das diferentes opções no momento de decisão, antecipação de 

consequências e análise do conhecimento disponível dentro do tema a ser abordado. O 

dinamizador deveria, contudo, reservar sempre um tempo final de sessão para reflexão em 

torno dos aspetos mais importantes emergidos durante a sessão. Essa reflexão é essencial 

porque permite a síntese de tudo o que foi abordado e a identificação dos conteúdos a reter. 
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Permite igualmente a ponte entre a narrativa e as histórias pessoais de cada participante, 

proporcionando a partilha e a integração dos conteúdos na realidade dos participantes quer 

pela semelhança, quer pela diferença.  

 

 

2.3 A Estrutura Técnica do Programa 

 

Durante os primeiros anos do Programa, sob a coordenação da responsável do Núcleo de 

Atendimento e Informação (NAI) – Patrícia Pissarra - uma equipa alargada de profissionais – 

Joana Lamas, Raul Melo, Vanda Baptista e Vera Ribeiro - mantinham a dinâmica de construção 

dos materiais, os canais de comunicação com as entidades parceiras ou com as diferentes 

equipas de prevenção num processo fluido de ajustar as práticas aos objetivos traçados 

anualmente. A equipa contou com o apoio de um criativo externo para o desenvolvimento das 

narrativas – Nuno Marreiros – e o suporte de dois técnicos na revisão de texto – Francisco Oca 

e Dulce Lamas – e outros dois no plano gráfico – Filipa Cunha e Susana Nunes.  

No sentido de facilitar a comunicação a nível regional, cada delegação regional identificou um 

coordenador que, conjuntamente com a Equipa de Coordenação Nacional, definiam os 

calendários e as melhores estratégias de condução do Programa e o seu melhor ajuste às 

realidades dispares das suas áreas geográficas. 

Para garantir o melhor desenvolvimento do projeto foi desenvolvido desde 2007 um processo 

de trabalho de regularidade trimestral com os técnicos das equipas de prevenção de todo o 

país, visando o domínio de todos os procedimentos associados à implementação do E&O. Desde 

o início do Programa até 2012, os profissionais do IDT tiveram formação na condução das oito 

histórias (em modelo de aprendizagem vivencial e descoberta guiada), na condução do 

processo de reflexão, na implementação dos processos de planeamento e acompanhamento 

técnico, bem como dos procedimentos avaliativos. Os processos formativos dos técnicos de 

suporte, visavam a sua capacitação para, localmente assumirem a condução do Programa, 

desde a divulgação e captação de novos aplicadores, a sua capacitação e supervisão, recolha de 

experiências significativas e o tratamento de dados de avaliação.  

Os dois momentos de formação anuais eram complementados por outros dois momentos de 

avaliação do trabalho desenvolvido, e de planeamento de um novo ano de trabalho. Eram 

momentos em que se procedia ao levantamento de necessidades que poderiam ir desde 

ajustamentos às narrativas, esclarecimentos sobre os processos formativos ou avaliativos, etc.  

No sentido de proporcionar aos aplicadores uma formação consistente e homogénea em todo 

o território ao longo do ano de 2010 o E&O passou por um exigente processo de creditação. 

Este envolveu num primeiro momento a acreditação do IDT junto ao Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) do Ministério da Educação (ME), após o que se 
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seguiu a acreditação dos técnicos do IDT, junto ao mesmo organismo, para a formação nas áreas 

da prevenção e promoção da saúde e, finalmente, a creditação em formato de oficina de 

formação (54 horas), do projeto de formação. Poderá ser aprofundado este tema no capítulo 5 

dedicado a este tema. 

 

 

2.4 A Rede de Suporte Externa do Programa 

 

A construção das narrativas, ao integrarem conteúdos complementares à área dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências, requereu um forte trabalho de parceria com 

entidades especialistas nas áreas cobertas. Em 2009/2010, na sequência da finalização das oito 

histórias teve início um processo de consolidação dos materiais, mediante o desenvolvimento 

de uma rede de parceiros aos quais foi solicitado a leitura, correção e complemento de 

informação incluídas nas histórias, em áreas da sua especialidade. Deste modo foi solicitado - e 

correspondido - o apoio à Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC/ME)4, à Direção Geral da Saúde (Plataforma contra a Obesidade, Sexualidade, DGS/MS), 

à Comissão para a Igualdade de Género (CIG), ao Instituto Português da Juventude5, ao 

Programa Integrado de Educação para a Cidadania (PIEC/MTSS), ao Programa de Proximidade 

“Escola Segura” (PSP/MAI), ao Instituto Português de Cardiologia Preventiva na área da 

prevenção do tabagismo, tendo ainda sido estabelecido um contacto informal com a Faculdade 

de Motricidade Humana para questões relacionadas com o exercício e saúde. Mais tarde, 

aquando da construção da narrativa dedicada aos problemas ligados ao álcool (PLA), foram 

envolvidos ainda a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o Instituto Nacional 

de Reabilitação (INR). 

Como consequência deste trabalho, o Manual de suporte à implementação do projeto foi 

enriquecido com informação específica sobre áreas como hábitos alimentares saudáveis, 

interpretação de rótulos de produtos alimentares, suplementos nutricionais, componentes e 

riscos das bebidas energéticas, atividade física e saúde, efeitos e malefícios do tabaco, o 

funcionamento do programa integrado de educação/formação em resposta ao abandono 

escolar, violência no namoro, vivência saudável da sexualidade, definição e enquadramento 

legal da exploração do trabalho infantil, a prevenção rodoviária entre outros. Foram igualmente 

alargadas as referências bibliográficas bem como a listagem de sítios de consulta.  

Do trabalho de parceria resultaram igualmente experiências de implementação conjunta de 

algumas histórias. Foi o caso, o processo de formação e envolvimento de agentes do programa 

de intervenção de proximidade da PSP (Escola Segura) de Lisboa, na implementação na EB 2,3 

                                                             
4 Função atualmente desempenhada pela Direção Geral da Educação 
5 Na altura o Desporto ainda não integrava o IPJ 
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Marquês de Pombal da história 6 referente à “Lei e as Drogas” em parceria com professores 

desta escola. Também a Norte teve lugar um projeto piloto de implementação conjunta da 

história 5, “Amores e Desamores”, envolvendo Agentes da PSP e técnicos da Delegação do 

Norte da Comissão para a Igualdade de Género junto a duas turmas de Cursos de Educação 

Formação (CEF) da EB 2,3 de Matosinhos. Também o Ensino Superior foi convidado a envolver-

se em experiências que proporcionaram a capacitação de grupos de estudantes a 

implementarem o Programa em contexto dos seus lugares de estágio. Estas experiências 

tiveram um bom acolhimento em todas as regiões, nomeadamente no Norte - tendo sido posto 

em prática no Porto, Viana do Castelo – no Centro - com um forte desenvolvimento no Instituto 

Politécnico de Leiria - em Lisboa e no Algarve.  

Estas experiências foram de uma enorme riqueza, sobretudo graças à complementaridade de 

conhecimentos e perspetivas de leitura da realidade trazidas para o jogo por aplicadores de 

formação tão díspar.  

 

O início da aplicação do PNRCAD 2013-2020, e a transição do Instituto da Droga e 

Toxicodependência (IDT) para o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD), muito mudou na dinâmica do Programa. Os capítulos que se seguirão 

incidirão exclusivamente sobre este período de 8 anos. 
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3. Coordenação e Parcerias  
 

O percurso iniciado com a entrada em vigor do PNRCAD 2013-2020, encontra o Programa “Eu 

e os Outros” perfeitamente estruturado e consolidado nas suas práticas, assente em equipas 

de prevenção locais formadas para o trabalho de suporte técnico, coordenadas por uma equipa 

alargada que integrava elementos das diferentes regiões.  

A mudança introduzida pela separação e distanciação da função de coordenação nacional 

técnico normativa que o SICAD veio assumir na relação às estruturas executantes, agora sobre 

a alçada de um outro organismo do Ministério da Saúde – as Administrações Regionais de Saúde 

(ARS) - veio provocar uma profunda alteração.  

Por motivos vários, a equipa de trabalho sofreu profundas alterações e dos 4 técnicos que 

durante a fase inicial desenvolviam uma parte da sua atividade profissional no Programa, três 

deles saíram da instituição, resultando na redução da equipa para dois elementos em tempo 

parcial6.  

De modo a garantir a sustentabilidade do Programa, a coordenação nacional, procurou garantir 

uma rede de parceiros que, cada um na sua área, proporcionassem as bases necessárias ao 

funcionamento do mesmo. Assim, as parcerias desenvolvidas poderão ser diferenciadas em 

função dos níveis a que se desenvolvem, ainda que em alguns casos, um mesmo parceiro possa 

ter um papel ativo a diferentes níveis. 

Num primeiro plano, destacam-se as parcerias estruturais, essenciais à implementação do 

Programa: são elas as parcerias com as ARS através das suas Divisões de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos (DICAD), a Direção Geral da Educação (DGE), sem o apoio da qual o 

Programa não tem terreno em que se desenvolver e mais recentemente os Centros de 

Formação de Professores (CFP) pelo caracter essencial se que adivinha no futuro no suporte ao 

desenvolvimento da formação. 

Num segundo plano, diferenciar-se-iam as parcerias estratégicas, que tendo por base a 

persecução de Objetivos Gerais e Específicos, potenciam através de Planos de Ação, o 

desenvolvimento do Programa. Situar-se-iam neste plano, a Direção Geral da Saúde (DGS), a 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), o Instituto Português do Desporto e 

da Juventude (IPDJ) e a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR). 

Naturalmente, a Direção Geral da Educação é um parceiro estratégico igualmente, quer através 

do Programa de Educação para a Saúde quer do Programa de Educação para a Cidadania.  

                                                             
6 Primeiro Raul Melo e segundo Joana Leonardo, com posterior entrada de Cecília Lázaro para o lugar do segundo 
elemento. 
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Um terceiro plano de parceiros, situa-se a nível técnico, dando resposta às necessidades de 

ajustamento e adequação dos conteúdos abordados no E&O que ultrapassam o domínio dos 

CAD. Os parceiros envolvidos neste nível, contribuíram através da revisão de texto, propostas 

de atualização de conteúdos, partilha de materiais, fornecimento de referências bibliográficas 

e sítios de pesquisa. Situam-se neste plano para além das entidades anteriormente referidas, a 

Polícia de Segurança Pública (PSP), o Instituto Nacional de Reabilitação (INR), o Instituto 

Português de Cardiologia (IPC), a Faculdade de Motricidade Humana (FMH), o Instituto de Apoio 

ao Jogador (IAJ), o Centro Internet Segura / Centro Nacional de Cibersegurança (CIS/CNCS). 

Por fim, um conjunto de parceiros assume um caráter multiplicador, na medida que criam as 

condições para que o Programa se desenvolva no seu seio, sob a sua própria gestão, 

supervisionada pela coordenação nacional. Estes parceiros revelam-se essenciais para a 

sustentabilidade do Programa, uma vez que o desenvolvem sem que para tal sobrecarregue as 

equipas de prevenção, complementando-as. Situam-se neste plano, a Direção Regional para a 

Prevenção e Combate às Dependências da Região Autónoma dos Açores (DRPCD/RAA) e a 

Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). Outras entidades procuram 

desenvolver esta linha de ação, sem sucesso, nomeadamente a CIG e o IPDJ.  

A Câmara Municipal de Odivelas, assume um papel particular, uma vez que, desde 2012 ocupa 

um lugar importante no plano do desenvolvimento do Programa, constituindo-se como um 

suporte essencial para o ensaio de novas metodologias e adaptações às narrativas. 

É, pois, sobre estes diferentes níveis de parceria que este capítulo se irá agora debruçar: 

 

 

3.1 As parcerias estruturais 

 

Como já anteriormente referimos, estas parcerias representam os pilares em que o Programa 

assenta, na criação de condições básicas ao seu funcionamento, quer em termos de suporte 

técnico, enquadramento institucional ou base logística para o desenvolvimento de processos 

essenciais. 

 

3.1.1 Administrações Regionais de Saúde / Divisões de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

O SICAD manteve o modelo anterior de coordenação compartilhada entre a estrutura nacional 

e os representantes das, entretanto formadas, Divisões para Intervenção nos Comportamentos 
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Aditivos e nas Dependências (DICAD)7. Contudo, o facto de cada uma delas passar a definir 

objetivos regionais específicos que poderiam ou não estar em consonância com objetivos 

traçados pelo SICAD, obrigou a um processo mais delicado na definição de objetivos conjuntos. 

Esta realidade resultou na passagem de um trabalho regular de formação e monitorização 

desenvolvido em proximidade com as equipas de terreno, com aposta na construção de um 

forte espírito de grupo e partilha entre os profissionais envolvidos na implementação do E&O, 

para uma colaboração da coordenação nacional, nas dinâmicas regionais. Os processos 

formativos ganharam formas e ritmos dispares em função das estratégias assumidas, e a 

coordenação nacional passou a uma posição mais distanciada do terreno. Apenas em 2019 se 

retomaram as reuniões nacionais tendo decorrido mais de 7 anos sem que as equipas de 

prevenção ligadas ao E&O se tivessem voltado a encontrar em torno deste Programa. 

Simultaneamente, o estatuto de Programa Nacional, anteriormente atribuído pelo IDT ao E&O, 

evoluiu para que o mesmo se tornasse apenas mais uma opção estratégica entre diferentes 

escolhas a desenvolver pelas equipas das DICAD. Em consequência, assistiu-se a uma dispersão 

dos recursos técnicos entre diferentes programas, com natural, impacto no grau de 

implementação inicial. Não terá sido esta a única razão para a diminuição da taxa de 

intervenção nem eventualmente a mais significativa, mas foi sem dúvida, uma evolução 

importante no plano da articulação entre parceiros nucleares na implementação do Programa. 

Um último impacto a realçar, ao nível da articulação entre serviços de saúde ligados aos CAD, 

no âmbito do E&O, prendeu-se com o desenvolvimento de parcerias nacionais. Enquanto 

estrutura coordenadora, o SICAD, foi mantendo um trabalho de disponibilizar o seu Programa 

a outras estruturas enquanto recurso para a abordagem aos CAD dentro dos seus Planos de 

Ação. São os casos (1) da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), (2) o Instituto 

Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), (3) a Autoridade Nacional para a Segurança 

Rodoviária (ANSR), (4) a Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e mais 

recentemente, (5) o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). Se numa fase prévia ao 

PNRCAD, as parceiras entre as estruturas da saúde ligadas aos CAD, e organismos de outras 

áreas de administração traduziam-se diretamente na sua implementação pelo terreno, após a 

separação dos organismos, esta realidade deixou de ser efetiva. As implicações dos acordos de 

parceria assumidos pelo SICAD, passaram a requerer uma discussão prévia com as equipas 

regionais, passando a sua concretização a depender da disponibilidade de recursos humanos 

por parte das mesmas, que em alguns casos se revelou muito limitador. Não queremos com 

isto passar a imagem de que esta limitação impediu a desejável articulação nacional com os 

diferentes setores da administração pública envolvidos na problemática dos CAD, mas os 

                                                             
7 Os representantes regionais tiveram um papel essencial no desenvolvimento do Programa, sendo eles Inês 
Abraão pela ARS Norte substituída em 2018 por Andreia Ribeiro, Cristina Buco pela ARS Centro, Carla Frazão pela 
ARS LVT, Paulo Jesus pela ARS Alentejo, Margarida Pinto pela ARS Algarve e, a partir de 2019 Carla Natal Silva pela 
Região Autónoma dos Açores.  
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objetivos assumidos, passaram a ter de considerar premissas que anteriormente não se 

colocavam. 

 

 

3.1.2 Direção Geral de Educação 

 

A par das DICAD, a DGE é um parceiro nuclear no Programa “Eu e os Outros”, tendo em conta 

o facto do mesmo ser implementado maioritariamente em contexto escolar. Desde o início do 

Programa, o Ministério da Educação assumiu um papel essencial, quer na validação de 

conteúdos, quer no facilitar as condições para a testagem do mesmo através de uma forte 

articulação ao Programa de Educação e Promoção para a Saúde.  

Em 2015, foram estabelecidas linhas de ação a concretizar conjuntamente: 

A divulgação anual por parte da DGE através de ofício dirigido aos diretores de Agrupamentos 

de Escolas do 2º e 3º ciclo e secundário, no início do ano letivo recomendando a implementação 

do E&O em horário de oferta complementar; 

Desenvolver um processo de divulgação do Programa junto a parceiros. Foi dado especial 

enfoque à possível divulgação junto às Comissões para a Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

face ao poder de influência que estas estruturas podem ter sobre as escolas no sentido das 

motivarem para a implementação do Programa. 

Desenvolver um processo formativo dirigido a 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; 

Desenvolver contactos no sentido de alargar a promoção da formação do E&O à DGE, 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. 

A DGE assumiria igualmente uma função facilitadora da autorização dos procedimentos 

avaliativos em contexto escolar. 

A concretização do Referencial para a Educação para a Saúde, a desenvolver conjuntamente, 

proporcionará um enquadramento, não apenas para a implementação do Programa, mas 

igualmente para a formação de docentes, no decurso do qual se poderá proceder à divulgação 

do recurso. 

As linhas de ação delineadas foram sendo concretizadas ao longo dos últimos anos, 

nomeadamente: 
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(1) a divulgação em 2015 junto às CPCJ e aos órgãos de gestão dos diferentes 

agrupamentos e escolas não agrupadas do país;  

(2) a sensibilização em 2016 para docentes e técnicos alocados às turmas do Programa 

Integrado de Educação e Formação (PIEF), num total de 6 sessões de 3 horas que 

envolveram a exploração de conceitos ligados à prevenção e à exploração prática do 

Programa, abrangendo 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;  

(3) foi concretizado o Referencial para a Educação para a Saúde (2017) e no âmbito do 

mesmo têm vido a ser concretizadas sete sessões de formação de 25 horas cada, que 

abordaram os diferentes temas do Referencial, sendo um bloco de 5 horas dedicado aos 

CAD envolvendo a apresentação do E&O. Foram até à data sido abrangidas as 5 regiões 

do país, envolvendo 125 docentes, a grande maioria, coordenadores do Programa de 

Educação para a Saúde (PES). 

Genericamente, quer as sensibilizações, quer as formações constituíram-se como experiências 

muito positivas. A articulação com a DGE funcionou perfeitamente com troca constante de 

informação. O interesse e envolvimento dos formandos foi excelente, verificando-se uma 

demonstração clara de interesse nos conteúdos explorados pelas narrativas do E&O, 

preocupando-se com aspetos de caráter 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. Muitos formandos revelaram a existência de experiências prévias na 

aplicação do Programa, facto que facilitou a compreensão da adaptabilidade do Programa à 

realidade concreta do PIEF ou a turmas de ensino profissional e vocacional. 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.  

(4) Por fim, também a linha referente à articulação entre o SICAD e a DGE ao nível do 

processo formativo, foi desenvolvida, tendo sido produzido uma adenda ao protocolo 

existente entre estas duas entidades, regulando a cedência por parte do SICAD à DGE para 

a implementação do Projeto Formativo do E&O. O objetivo seria o de criar uma 

responsabilidade partilhada na capacitação creditada de professores, com a DGE a 

assumir todo o suporte logístico à concretização das ações. 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 da Educação para a Saúde fosse difundido. 

O documento aguarda presentemente oportunidade para vir a ser concretizado. 
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3.1.3 Centros de Formação de Professores 

 

A inclusão dos CFP entre as parcerias estruturais, não se prende com a longevidade que a 

mesma tem – uma vez que os acordos de parceria apenas se iniciaram em 2019 - mas com o 

facto de ela proporcionar ao Programa uma maior flexibilidade na gestão dos processos de 

capacitação de docentes para a implementação do E&O em contexto escolar, processos esses 

essenciais ao normal funcionamento do Programa. 

Informalmente, a articulação entre as estruturas da saúde ligadas aos CAD e os CFP, no âmbito 

do E&O, vêm desde o início do programa, com muitas equipas de prevenção a estabelecer 

parcerias locais com este tipo de estruturas, visando uma melhor divulgação e mobilização de 

escolas e professores para a intervenção preventiva. Contudo, desde o início do Programa que 

foi adotado o princípio por parte da coordenação de que a formação é da exclusiva 

responsabilidade da entidade autora como forma de garantir o controlo sobre a fidelidade do 

mesmo. 

Através deste Acordo de Parceria construído, os CFP comprometem-se a abrir apenas as 

formações acordadas no início de cada ano com as equipas de prevenção com que trabalham, 

divulgando-as sob condição de não ultrapassar a capacidade de resposta das equipas técnicas. 

Até à data apenas dois CFP – Porto e Odivelas - assinaram o acordo de parceria com o SICAD, 

mas é expectável que, futuramente, outros centros venham a fazê-lo dando continuidade a este 

processo de descentração iniciado no final deste ciclo estratégico.  

 

 

3.2 As Parcerias Estratégicas 

 

As parcerias estratégicas, como anteriormente foi dito, são aquelas para as quais, o Programa 

surge como um recurso que vem dar resposta a objetivos traçados para problemáticas de 

interesse comum. A participação destes parceiros no desenvolvimento no Programa é de mútuo 

interesse, frequentemente plasmado em documentos estratégicos ou linhas de ação das 

mesmas. 

 

 

3.2.1 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

 

A parceria com a CIG iniciou-se numa fase precoce de desenvolvimento do E&O, no decurso da 

construção da narrativa direcionada à “Sexualidade na adolescência e ao papel das substâncias 

psicoativas (SPA): amores e desamores”. Dessa articulação começou por resultar todo um 
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enredo construído em torno da violência no namoro, visando a construção de um recurso que 

pudesse ir de encontro aos objetivos da CIG para a prevenção desta problemática. Um segundo 

produto resultante desta parceria foi todo o grafismo original, suportado financeiramente por 

esta estrutura a partir de fundos do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) aplicados 

à difusão de uma cultura de igualdade através da integração da perspetiva de género nas 

estratégias de educação e formação, bem como a prevenção da violência de género, entre 

outros linhas de ação. 

Já durantes a vigência do PNRCAD, vários foram os momentos e os esforços desenvolvidos no 

sentido de concretizar o objetivo original da parceria e de promover a difusão do E&O, através 

da rede de parceiros da CIG. Em 2015, 2016 e 2019, foram estruturadas linhas de ação que 

envolviam a capacitação de técnicos dessa rede. Num primeiro momento foi ensaiada a 

divulgação da linha de apoio às vítimas de violência no namoro, chegando a ser promovida a 

experiência de dramatização de um pedido de apoio, enquadrado no trabalho desenvolvido no 

E&O. Foi igualmente organizado um momento de formação por elementos da CIG, aos 

profissionais das equipas de prevenção dos Centros de Respostas Integradas das DICAD das 

ARS. Foi, igualmente, equacionada a possibilidade de desenvolver uma intervenção a partir da 

capacitação dos profissionais que a nível local integravam a rede nacional de apoio às vítimas 

de violência doméstica, mas as dificuldades de manter a fidelidade do modelo formativo e da 

prática supervisionada, acabou por não viabilizar a concretização do acordo de parceria 

redigido. É claramente uma parceria com um enorme potencial multiplicador, dada a 

conjugação de um recurso ágil e coerente com a mensagem que se pretende passar, e um grupo 

de profissionais que, dominando os conteúdos, apenas necessitariam de dominar a 

metodologia. Contudo, as oportunidades criadas, ficaram aquém do necessário para que se 

passasse das ideias à prática. 

 

 

3.2.2 Instituto Português do Desporto e Juventude 

 

Iniciou-se em janeiro de 2014, o planeamento de uma linha de ação contextualizada pelo 

Protocolo assinado pelo SICAD e pelas DICAD das ARS com este organismo para a concretização 

do Programa CUIDA-TE. Esta linha envolvia (1) a formação de profissionais das delegações 

distritais do IPDJ, visando a implementação do E&O em contexto de Gabinete da Juventude, (2) 

a abertura de uma linha de candidaturas por parte de ONG e IPSS à implementação da narrativa 

dedicada aos problemas ligados ao álcool integrada no plano de atividades de ocupação de 

tempos livres (OTL) e campos de férias (CF). As entidades candidatas seriam objeto de formação 

prévia e acompanhamento técnico no decurso da intervenção.  
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Foram concretizadas ao longo de 2014, duas formações, uma a norte e outra a sul. As formações 

ficaram, contudo, aquém do número de formandos previstos, tendo as mesmas abrangido, no 

total, 21 técnicos entre profissionais do IPDJ e monitores das associações cuja candidatura fora 

aprovada.  

Foi definido um conjunto de procedimentos para o acompanhamento técnico à distância (com 

base na internet) adaptado à intensidade de implementação diária do programa e à 

necessidade de suporte em intensidade (supervisão diária). Foi estabelecido um horário de 

apoio adaptado ao programa dos campos de férias que respeitasse igualmente a 

disponibilidade dos profissionais de saúde. Foi feita uma distribuição dos campos em 

funcionamento por profissionais das diferentes ARS integrados na bolsa de formadores do 

SICAD, de modo a que a experiência de acompanhamento à distância pudesse ser testada e 

permitisse a cada DICAD formar uma opinião sobre o procedimento. Foi reservado um dos 

acompanhamentos para o SICAD (Raul Melo) para que a própria coordenação nacional pudesse 

formar uma opinião a partir de uma experiência vivida. 

A implementação no contexto de Férias em Movimento, decorreu entre julho e setembro. 

Foram inicialmente aprovadas 10 candidaturas, 3 na região de Lisboa e Vale do Tejo e 7 na 

região Norte. Dos 10 programas, dois não se chegaram a concretizar em função de dificuldades 

alheias à saúde. Num dos casos o monitor da associação formado para a implementação do 

programa deixou de colaborar com a associação deixando deste modo de estarem reunidas as 

condições para a implementação do programa, facto que inviabilizou o campo de férias. 

Em termos de abrangência as 8 intervenções envolveram 145 jovens, 91 do sexo feminino e 54 

do sexo masculino, com uma idade média de 14 anos. 

A experiência de acompanhamento foi muito variada e, se em alguns casos ela correu na 

perfeição, com troca diária de informação e validação técnica do planeamento do aplicador, 

noutros casos o processo de suporte técnico foi difícil, com desencontro de horários, alheios 

aos técnicos da saúde e um incumprimento dos processos definidos como obrigatórios, pondo 

em causa em alguns casos a fidelidade da implementação do programa e consequentemente a 

validade dos dados recolhidos. Foi opinião dos diferentes coordenadores regionais que, ainda 

que a experiência tivesse revelado um potencial interessante, ela carecia de maior rigor aos 

mais diversos níveis, nomeadamente: 

(1) a informação de divulgação da abertura de candidaturas deveria ser mais clara, nas 

exigências de condições de aplicação (materiais, de tempo, de formação, de 

características do grupo-alvo, etc.), nas regras de aplicação, no comprometimento da 

instituição; 

(2) o processo de formação que deveria ter lugar mais cedo no calendário e envolver 

profissionais das diferentes regiões de modo a que os monitores formados ficassem com 

referências locais mais próximas; 
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(3) o acompanhamento deveria ser ágil e previamente combinado entre o técnico de 

suporte e o monitor;  

(4) os canais de comunicação entre a saúde e a juventude deveriam ser mais diretos 

visando a clarificação de procedimentos, de modo a permitir uma melhor gestão de 

situações inesperadas ou críticas;  

(5) tratando-se de um processo da responsabilidade da juventude, a informação recolhida 

deveria ser lançada, pelas próprias entidades, no âmbito dos procedimentos ligados à 

candidatura ao financiamento do Programa Férias em Movimento e entregues 

conjuntamente com o relatório final. A coordenação nacional do Programa Férias em 

Movimento entregaria posteriormente toda a informação reunida ao SICAD em contexto 

de reunião de avaliação do processo no seu todo.  

Estes e outros pormenores foram sendo discutidos em reunião conjunta entre representantes 

nacionais e reginais da saúde e da juventude. 

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.  

Foram desenvolvidos contactos visando a criação de uma bolsa de aplicadores voluntários, 

recrutados em contexto universitário, nomeadamente com o apoio da Associação Nacional dos 

Estudantes de Medicina (ANEM), que garantiriam o ajustamento do perfil dos aplicadores às 

necessidades de um Programa na área da saúde, e a sua formação atempada uma vez que 

deixaria de depender dos timings das candidaturas. Esta possibilidade, apesar do potencial, 

nunca chegou a ser posta em prática, quer pelas dificuldades antecipadas de recrutamento, 

quer pela exigência política e financeira para a constituição e manutenção deste tipo de 

voluntariado, quer ainda pelos potenciais atritos que poderiam resultar do facto do Programa 

ser implementado em campos de férias e ateliers por elementos externos às entidades 

responsáveis pelos mesmos.    

Infelizmente, as estratégias e orientações traçadas conheceram múltiplas contrariedades, 

centradas sobretudo sobre os timings com que foi possível abrir e aprovar as candidaturas das 

diferentes entidades organizadoras deste 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 período em que as ações teriam lugar.  
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A experiência de trabalho conjunto, tendo ficado muito aquém do desejado, deixando, 

contudo, interessantes possibilidades estratégicas, como a implementação do Programa em 

intensidade, o desenvolvimento de bolsas de aplicadores voluntários e o acompanhamento 

técnico à distância.  O projeto de integração do E&O nas atividades de OTL, foi abandonado em 

2017, tendo-se a articulação com este organismo limitado à participação do mesmo na revisão 

do Manual de Suporte ao Aplicador, para o qual o IPDJ contribuiu com sugestões de bibliografia 

e sites de consulta nas áreas do voluntariado jovem.  

 

 

3.2.3 Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária 

 

Iniciou-se em outubro de 2014, um processo de adaptação da narrativa dedicada ao álcool de 

modo a integrar conteúdos referentes à prevenção rodoviária, como estratégia de 

sensibilização dos jovens do ensino secundário para os riscos associados quer à condução – 

velocípedes, micro-carros, etc. – quer ao comportamento do peão. Foram concretizadas 3 

reuniões de trabalho durante as quais se procedeu (1) ao levantamento de temas a integrar na 

narrativa, (2) a identificação das partes da história, nas quais esses temas pudessem fazer 

sentido, (3) a transformação do texto nas narrativas, (4) a integração de conteúdos informativos 

e referências para consulta no manual de suporte ao Programa e (5) a definição e adaptação 

dos instrumentos de avaliação para que pudesse ser recolhida informação sobre mudanças de 

conhecimento ou de avaliação de risco, no âmbito da segurança rodoviária. Numa última fase 

de trabalho deste grupo, procurou-se definir linhas de ação que permitissem testar as 

adaptações introduzidas. Foi decidido que se tentaria em 2015 tirar proveito de um grupo 

reduzido de aplicadores na narrativa dedicada ao álcool para incluir na sua formação um 

módulo específico (a cargo da ANSR) de informação sobre prevenção rodoviária a ser 

transmitido aos jovens no decurso da implementação. Foi envolvida a DGE na procura desse 

grupo piloto. A escolha final acabou por incidir sobre o concelho de Odivelas, procurando 

reduzir a dispersão de investimento do SICAD e garantir que o grupo piloto sairia daquele que 

seria formado para reforçar a validação da referida narrativa. 

A referida formação foi concretizada em 2015, enquanto experiência piloto, tendo recolhido 

uma boa aceitação por parte dos formandos que a receberam, avaliação positiva, estendida aos 

conteúdos referentes à segurança rodoviária.  

Em 2017, a implementação dos conteúdos sobre segurança rodoviária introduzidos no 

Programa é generalizada através da inclusão de uma ação8 no Plano Estratégico Nacional de 

Segurança Rodoviária (PENSE 2020). O SICAD, através do seu Programa de Prevenção Universal, 

                                                             
8 Ação 10 do Objetivo Operacional 5 incluído no Objetivo Estratégico 2 
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procuraria aumentar a sensibilidade dos adolescentes para o impacto do consumo de 

substâncias psicoativas em geral, e do álcool em particular, no aumento dos riscos associados 

à condução quer na perspetiva do condutor quer do peão. Na abordagem desenvolvida seriam 

igualmente integrados conteúdos referentes aos comportamentos de risco associados ao uso 

de aparelhos digitais durante a condução, nomeadamente o uso indevido do telemóvel.  

Dentro das atividades previstas foram concretizadas as seguintes: 

(1) a atualização dos conteúdos abordados pelo E&O de modo a abordar a temática da 

Prevenção Rodoviária; 

(2) foi desenvolvido um módulo formativos dirigido aos profissionais que implementassem 

o programa, incluindo conteúdos referentes a esta problemática, dentro de uma 

formação de aprofundamento em formato de oficina de formação, com uma duração 

de 30 horas, a qual pressupõe a implementação do programa ao grupo alvo; 

(3) foi concretizada em 2019 uma formação a profissionais de saúde para a implementação 

da formação anteriormente referida. Foi feita a atualização destes profissionais 

mediante o fornecimento de materiais de suporte, nomeadamente um Manual de 

Apoio, uma Apresentação com os conteúdos referentes à Prevenção Rodoviária, e a 

Narrativa adaptada integrando os referidos conteúdos. Estes materiais foram 

disponibilizados numa BOX, de acesso restrito a estes profissionais de saúde; 

(4) foram integrados os conteúdos sobre o “álcool e a segurança rodoviária” na formação 

de técnicos de diferentes grupos de profissionais para a aplicação da narrativa. Estes 

foram aprofundados apenas pelos profissionais que selecionaram a narrativa 8, 

referente aos problemas ligados ao álcool, no qual os referidos conteúdos estão 

integrados. Deste modo, ainda que a formação de aplicadores do programa tenha 

abrangido um grupo alargado de profissionais (399 aplicadores), apenas 10 escolheram 

esta narrativa para o seu trabalho com os jovens. A principal justificação para que tal 

tenha acontecido, teve a ver com opções estratégicas locais que se traduziram no 

privilegiar em 2018, uma faixa etária mais baixa, para a qual o tema da Prevenção 

Rodoviária foi considerado menos pertinente, levando à escolha de outra das restantes 

narrativas; 

(5) em consequência do que anteriormente foi dito, o grau de abrangência do tema com 

base no E&O no âmbito desta parceria foi baixo, uma vez que apenas 10% das 

instituições envolvidas reportaram ter usado a narrativa 8 e, consequentemente, ter 

explorado conteúdos ligados à prevenção rodoviária, perfazendo um total de 191 jovens 

abrangidos. 

A parceria com a ANSR proporcionou o pretexto adequando para o desenvolvimento do 

recurso, mas não garantiu um maior suporte à implementação do mesmo, ficando refém dos 

constrangimentos anteriormente referidos sobre a articulação entre as estruturas da saúde que 

intervêm na área dos CAD. A sensibilização feita pela coordenação nacional do Programa, junto 
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à coordenação regional, não garante a disponibilidade ou o alinhamento estratégico a nível 

local para garantir a escolha desta narrativa na intervenção preventiva desenvolvida pelas 

equipas. Tratando-se de um tema de enorme pertinência, ele não se ajusta às opções 

estratégicas assumidas por muitas das equipas que coloca o seu enfoque numa intervenção 

preventiva mais precoce. Consideramos, contudo, que o reatamento de um trabalho de 

aproximação da estrutura central de coordenação às equipas locais através de processos 

formativos de reciclagem, poderá garantir uma maior sensibilização destes profissionais e 

alinhar as prioridades, dando maior dimensão a esta parceria. Deverá, contudo, ser feito um 

maior investimento quer na formação dos mesmos quer na melhoria dos materiais de suporte 

à abordagem do tema específico, que é o “álcool e a prevenção rodoviária”. 

 

 

3.3 As Parcerias Técnicas 

 

Como foi referido anteriormente, as parcerias técnicas são essenciais para garantir a adequação 

das narrativas aos referenciais adotados nas múltiplas problemáticas abordadas em 

complementaridade aos CAD. Desde o momento da sua construção, os enredos foram 

discutidos e apurados com equipas de profissionais de diferentes instituições que, em 

processos cíclicos, mantiveram a atualização dos conteúdos e sobretudo das referências de 

apoio incluídas no Manual de Suporte ao Aplicador. 

 

Naturalmente a Direção Geral da Educação, validou, de um modo geral, o formato 

comunicacional adotado, contudo, teve uma particular intervenção na narrativa 3, centrada no 

contexto escolar, e na narrativa 4, na abordagem ao tema do abandono escolar e das ofertas 

formativas alternativas ao formato tradicional. Mais recentemente este organismo participou 

ativamente na integração nesta última narrativa, de novos conteúdos ligados à cibersegurança, 

no âmbito da sua participação no consórcio do Centro Internet Segura. 

 

A Direção Geral da Saúde, foi dos parceiros técnicos mais participativos, tendo sido envolvida 

com base nos seus programas prioritários. Deste modo foi solicitada a colaboração da equipa 

do Programa de Promoção da Alimentação Saudável, para a revisão de conteúdos na narrativa 

1, paralelamente ao apoio em curso recebido da equipa do Programa de Promoção da Atividade 

Física, para a narrativa 3. Recorde-se que numa fase inicial, a narrativa 5, tinha contado com a 

colaboração de elementos do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e que a revisão da 

narrativa 2, procurou corresponder às diretrizes deste organismo para a Saúde Sazonal: Verão 

e Saúde. 
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Como já foi referido anteriormente, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 

desempenhou um papel central na construção da narrativa 5, nomeadamente na divulgação 

dos recursos existentes na resposta à problemática, na leitura em função do agressor e da 

vítima, e do suporte que os pares podem dar para a identificação e resolução deste tipo de 

situações.  

 

A Polícia de Segurança Pública através do programa de proximidade Escola Segura, teve um 

papel essencial na construção na narrativa 6, mas assumiu para além disso, um papel ativo na 

sua aplicação, quer na cidade de Lisboa – ES Marquês de Pombal, EB 2+3 do Lumiar – quer no 

concelho de Odivelas. A participação de agentes de segurança, na intervenção junto aos jovens 

enquanto Mestres de Jogo, em corresponsabilidade com docentes, técnicos de saúde ou 

psicólogos escolares, revelou-se de enorme riqueza. A sua experiência proporciona uma 

enorme mais-valia no enquadramento legal das substâncias no quadro da Lei da 

descriminalização bem como os procedimentos normalmente adotados em situação de 

identificação de situações de posse ou consumo de SPAs. Abordando esta narrativa outras 

formas de delinquência, a colaboração dos agentes de segurança assume um caráter ainda mais 

relevante, proporcionando aos jovens uma visão diferente da recebida a partir dos profissionais 

da educação ou da saúde. Por fim, a colaboração da PSP, alargou-se igualmente à narrativa 5, 

tendo-se revelando de enorme utilidade os aportes trazidos para a abordagem do tema da 

violência doméstica ou nas relações interpessoais. 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude teve um papel muito ativo na construção da 

narrativa 8, nomeadamente no que se refere a temas como o voluntariado juvenil e o desporto 

adaptado, tendo em algumas circunstâncias contribuído com recursos que proporcionaram a 

grupos de participantes a experimentação de algumas modalidades adaptadas.  

 

Na mesma narrativa, o Instituto Nacional de Reabilitação, proporcionou o ajustamento dos 

conteúdos referentes aos processos de reabilitação física e psicológica, nomeadamente em 

situações de acidentes rodoviários com velocípedes. Contribuíram igualmente com temas mais 

específicos como a vivência da sexualidade por pessoas com condições de deficiência e 

reflexões em torno das barreiras arquitetónicas.  

 

O Instituto Português de Cardiologia, contribuiu com conteúdos para a narrativa 3, no que aos 

problemas ligados ao tabagismo diz respeito, acrescentando ainda conteúdos à narrativa 4, 

sobre o lugar do consumo de tabaco na dinâmica e na economia familiar. A Faculdade de 

Motricidade Humana, deu apoio na narrativa 3, em temas ligados ao exercício e saúde, 

enquanto o Instituto de Apoio ao Jogador teve uma importante contribuição nos conteúdos 

referentes às dependências ligadas ao jogo – gaming e gambling – abordadas na narrativa 4. 
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3.4 As Parcerias Multiplicadoras 

 

As parcerias multiplicadoras, são desenvolvidas com a preocupação de que, das mesmas resulte 

a capacidade de alargar o âmbito de intervenção do Programa de modo sustentado, isto é, sem 

que esse alargamento sobrecarregue as estruturas coordenadores, quer a nível nacional quer 

regional. A parceria pressupõe um processo de capacitação de equipas coordenadoras da 

responsabilidade dos parceiros e, posteriormente, um processo de monitorização e suporte ao 

trabalho desenvolvido por estas equipas junto a grupos de aplicadores que desenvolvem o 

Programa no seu seio. 

 

 

3.4.1 Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências da Região Autónoma 

dos Açores 

 

A implementação do E&O na Região Autónoma dos Açores (RAA) iniciou-se em 2014 tendo por 

base uma parceria entre o SICAD e a Direção Regional de Saúde (DRS). Experimentalmente, o 

Programa seria numa primeira fase desenvolvido na Ilha Terceira assumindo a Casa do Povo de 

Santa Bárbara (CPSB), por delegação da DRS, 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). A fase experimental prolongou-se ao longo de três anos, 

com o SICAD a assegurar a formação do grupo de aplicadores constituído e a supervisão da 

equipa técnica de suporte, a cargo da CPSB. 

Após um ano de interregno no ano 2018, a intervenção foi retomada em 2019, agora sob a 

coordenação da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências (DRPCD) 

alargando-se a intervenção anteriormente desenvolvida apenas na Ilha Terceira, às ilhas de S. 

Miguel e Faial, tendo por base o trabalho das equipas de saúde escolar, as quais desenvolveram 

a sua intervenção nos Centros de Desenvolvimento de Inclusão Juvenil (CDIJ). A parceria 

pressupõe a coordenação autónoma por parte da Direção Regional suportada tecnicamente 

pelo SICAD mediante formação e acompanhamento à distância.  

 

 

3.4.2 Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional 

 

Esta parceria foi iniciada ainda no final de 2018, envolvendo a capacitação de uma equipa de 

coordenação deste organismo, para futuramente acompanhar e supervisionar os profissionais 

das instituições de ensino militar não profissional que adiram ao Programa. A parceria envolveu 

igualmente a reunião semestral com os coordenadores pedagógicos destas instituições visando 



   

25 
 

o planeamento e a avaliação da intervenção. Foi definido um processo progressivo de 

autonomização desta equipa coordenadora que, após um primeiro ano de observação, assumiu 

no segundo ano, o acompanhamento técnico dos aplicadores de nível básico, devendo, no 

terceiro ano assumir o acompanhamento quer dos grupos de nível básico, quer dos aplicadores 

de nível de aprofundamento, naturalmente sob orientação da equipa de coordenação nacional. 

De destacar que os Estabelecimentos Militares de Ensino (EME), definem a sua estratégia de 

desenvolvimento do Programa com a equipa técnica da DGRDN. Assim, enquanto o Colégio 

Militar, optou por definir como mandatória a participação dos Diretores de turma dos 7º anos, 

procurando depois que os 8º anos possam dar continuidade ao trabalho iniciado no ano 

anterior através do envolvimento de aplicadores voluntários, o Instituto dos Pupilos do 

Exército, deixa ao critério dos eventuais interessados, a inscrição no Programa distribuindo-se 

a intervenção por diferentes níveis escolares. 

Esta parceria proporcionou em setembro de 2019, a organização conjunta de um evento 

assinalando o início do segundo ano de intervenção, no qual foram apresentados aos Dirigentes 

máximos das duas Direções Gerais, os resultados alcançados, tendo-se procedido igualmente à 

distribuição dos certificados aos professores que participaram na primeira edição. 

Desejavelmente, este procedimento deverá ser mantido em anos subsequentes. 

 

 

3.5 As Parcerias de Desenvolvimento 

 

Este último tipo de parceria difere do anterior pelo facto de, envolvendo uma capacitação de 

uma equipa de coordenação, esta não desenvolva um trabalho de acompanhamento técnico, 

mas antes de colaboração técnica à concretização de novas estratégias, processos de 

experimentação de técnicas ou validação de adaptações introduzidas nas narrativas. 

 

 

3.5.1 Câmara Municipal de Odivelas 

 

A parceria com a CMO assume um caráter muito particular. Iniciada em 2012, no âmbito do 

Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências (PECPT), esta parceria 

proporcionou ao SICAD um contexto único para o ensaio de todas as adaptações e 

reformulações metodológicas.  

O Gabinete de Saúde, ponto de contacto do SICAD para o desenvolvimento do E&O, assume 

nesta parceria, uma função de promoção local, divulgando o Programa e mobilizando 

instituições da sua rede. Foram mobilizados profissionais dos agrupamentos de escolas do 

Concelho, Centros de Saúde, Forças de Segurança e Organizações Não-governamentais com 
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atividade preventiva. Os próprios técnicos do Gabinete de Saúde integraram o grupo de 

aplicadores contribuindo para aumentar o grau de abrangência no concelho.  

Todos os anos, a equipa do Gabinete de Saúde, desenvolvia contactos com os conselhos 

diretivos dos diferentes agrupamentos, avaliando a disponibilidade e desafiando os 

coordenadores da Educação para a Saúde a envolverem-se. Todos os anos, um novo grupo de 

aplicadores foi constituído, integrando aplicadores experientes com novos aplicadores, 

promovendo o desenvolvimento de pares de aplicadores, combinando grupos profissionais 

diversos. A experiência acumulada proporcionou à coordenação nacional um feedback 

fidedigno, reunindo-se anualmente sugestões de melhoramento que muito contribuíram para 

a consistência do Programa. 

Entre 2012 e 2014, o concelho serviu de laboratório para o desenvolvimento e validação da 

narrativa consagrada aos PLA (N8). Em 2015, serviu de base para a experimentação da narrativa 

consagrada às dependências sem substância (N4). Em 2016, foi desenvolvida a narrativa 

dedicada ao enquadramento legal do uso de substâncias psicoativas (N6), experiência que 

envolveu pela primeira vez agentes da PSP ligados ao Programa de Proximidade “Escola 

Segura”. Em 2017, a narrativa selecionada foi a dedicada à “Sexualidade na adolescência e ao 

papel das substâncias psicoativas (spa)” para em 2018, este grupo servir de base à exploração 

e desenvolvimento da renovação da narrativa dedicada à “Cannabis e a relação de pares” (N2). 

Por fim o ano 2019, trouxe o grupo de volta à narrativa consagrada ao álcool, para se ensaiar 

pela primeira vez, o trabalho de tutoria entre aplicadores mais experientes e novos aplicadores, 

num processo que visava a redução da carga de formação atribuída à equipa de suporte técnico. 

Esta experiência foi, contudo, limitada pela instalação da situação pandémica que suspendeu a 

intervenção iniciada. 

 

 

3.5.2 Centro Nacional de Cibersegurança 

 

Finalmente, gostaríamos de destacar a mais recente parceria a ser desenvolvida. Tendo-se 

iniciado em 2019, com reuniões com a Fundação da Ciência e Tecnologia, à data, entidade 

coordenadora do consórcio responsável pelo Centro Internet Segura, veio a concretizar-se em 

2020, tendo por interlocutor o Centro Nacional de Cibersegurança. Ao longo de 2020 iniciou 

um processo de definição de uma linha de trabalho conjunto visando capacitar para a utilização 

do E&O como recurso para uma abordagem preventiva ao Uso Problemático da Internet (UPI), 

com especial atenção ao ciberbullying, cibersexo e discurso de ódio. Respeitando a natural raiz 

digital das abordagens desenvolvidas pelo CIS, foi traçado como objetivo desenvolver o formato 

tradicional do E&O para uma versão gamificada, que proporcione ao seu aplicador um maior 
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leque de opções de exploração dos temas através de interfaces entre uma novela gráfica e o 

recurso aos dispositivos móveis dos participantes.  

Naturalmente foi selecionada a narrativa dedicada às dependências sem substância como base 

de trabalho. A parceria prevê para além da revisão da narrativa visando a integração de novos 

conteúdos, a contratualização de uma empresa que deverá desenvolver o conceito, 

proporcionando a conjugação da narrativa, com estratégias de pesquisa, pequenos jogos 

passiveis de serem jogados individual ou coletivamente, no decurso das sessões, sem que, 

contudo, estas percam o seu formato original. 

Em 2020, a revisão foi concretizada, o mesmo acontecendo com a seleção de um parceiro digital 

que deverá apresentar os primeiros produtos nos primeiros meses de 2021. A parceria iniciará 

em breve a revisão do manual de apoio ao aplicador, prevendo-se a organização de um grupo 

experimental que possa contar com o envolvimento de um leque mais alargado de parceiros, 

nomeadamente as DICAD das ARS, o IPDJ, a DGE e a APAV.   
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4. Documentos Orientadores 
 
Uma das componentes essenciais num programa de prevenção que se deseja eficaz reside na 

capacidade de proporcionar aos seus aplicadores, documentos orientadores e manuais técnicos 

de suporte. Desde a sua criação, a coordenação do Programa produziu três documentos 

orientadores: (1) Manual de Suporte ao Aplicador; (2) Linhas Orientadoras; (3) Procedimentos 

para o Processo de Avaliação. Ao longo deste ciclo outros documentos de coordenação foram 

sendo produzidos constituindo-se como o espólio deste Programa. É sobre estes documentos, 

o que os constituiu e a forma como foram produzidos que versará este capítulo. 

  

 
4.1 Manual de Apoio ao Aplicador (2011)  

 

A primeira edição do Manual de Apoio ao Aplicador foi produzida em 2011, constituindo-se 

como a compilação dos textos de apoio produzidos para cada narrativa, à medida que estas iam 

sendo produzidas. Era um documento de 198 páginas que integrava um conjunto de propostas 

de dinamização e exploração de conteúdos, organizadas para cada uma das narrativas, 

trabalhando cada parágrafo9 que as compõem.  

A este bloco foram acrescidos outros dez, tendo por objetivo proporcionar (1) o 

enquadramento do Programa, (2) a descrição das suas componentes: personagens e histórias, 

(3) as bases teóricas que o sustentavam, (4) as principais regras e diretrizes para o Mestre de 

Jogo: organização do grupo e do espaço, materiais de suporte, etc., (5) orientações para a 

dinamização do grupo: estratégias de gestão da participação, exploração de sites, dinâmicas de 

grupo, tarefas intermédias, etc., (6) estratégicas para a condução de processos de reflexão e 

síntese sobre os temas abordados, (8) propostas de dinâmicas de grupo, (9) procedimentos de 

avaliação e por fim, (10) referências bibliográficas e (11) sites de pesquisa.  

O objetivo deste manual era o de proporcionar ao aplicador um guia que o orientasse na 

vastidão de temas abordados em cada narrativa e no Programa em geral.  

Reconhecendo a diversidade de utilizadores e dos seus interesses neste recurso, o Manual foi 

construído para proporcionar um sentimento de consistência e coerência a quem a procurasse, 

aprofundamento a quem quisesse explorar temas, para além do que fosse proporcionado pelo 

Manual, enquanto garantia orientações claras sobre técnicas a adotar ou recursos a mobilizar. 

                                                             
9 Denominou-se por parágrafo, uma parte da narrativa no final da qual, o texto poderá seguir múltiplos rumos 
em função das decisões do leitor. 



   

29 
 

O Manual é um recurso reservado aos técnicos que concretizam a formação de base, fornecido 

conjuntamente com as narrativas como base essencial para a aplicação do Programa.  

Naturalmente, o domínio deste documento não é essencial para que um aplicador, suportado 

por um processo de supervisão, mas proporciona ao aplicador a segurança de saber que, se se 

sentir inseguro e precisar de suporte, quando o técnico de apoio não estiver acessível, poderá 

encontrar no Manual uma orientação que se deseja, clara e diversificada.  

Com a produção da Narrativa consagrada aos problemas ligados ao álcool, o Manual é revisto 

primeiro em 2013, posteriormente em 2015 e, mais recentemente, em 2017. Este processo 

cíclico de renovação do Manual de Suporte, prende-se com o facto das narrativas estarem em 

constante atualização, tendo os conteúdos alterados, repercussões nas sugestões de 

exploração dos mesmos. Do mesmo modo, sites de pesquisa e bibliografia de suporte, 

requerem atualizações regulares, proporcionando a recomendação de obras e recursos 

produzidos mais recentemente.  

Em 2020, com a produção da nova narrativa consagrada à COVID-19, um formato reduzido do 

Manual foi produzido para ser facultado a todos os que desejem baixar este recurso de livre 

acesso. Este Manual foi disponibilizado mediante um pedido dirigido à coordenação, tendo sido 

recebidos desde abril de 2020 um número superior a 187 solicitações.  

 
 

4.1.1 Linhas Orientadoras (2014) 

 

Na sequência da separação entre a estrutura coordenadora do E&O e as estruturas 

executantes, e como consequência de uma estratégia de alargamento de parcerias 

multiplicadora, revelou-se essencial a produção de um documento orientador que definisse de 

forma clara o papel de todos os atores no processo de implementação do Programa.  

Assim, no decurso de 2014 a equipa de coordenação nacional em articulação com os 

coordenadores regionais, trabalharam no sentido de produzir um documento orientador para 

a implementação do Programa Eu e os Outros. 

Adotou-se como metodologia a estruturação do documento em reunião presencial seguido de 

trocas progressivas de e-mails para aferição de conteúdos, reuniões por Skype para discussão 

mais aprofundada de alguns aspetos do documento e uma nova reunião de aprovação final do 

documento. 

O documento produzido tem 63 páginas, incluindo orientações referentes (1) à articulação 

entre diferentes interventores e respetivos papeis, (2) proteção e adaptação dos materiais de 

suporte ao Programa, (3) ao processo de implementação, (4) ao acompanhamento técnico, (5) 

ao processo formativo, (6) ao processo de avaliação, (7) à produção científica e (8) aos circuitos 
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de comunicação. Uma vez aprovado superiormente, foi difundido junto ao terreno, servindo de 

base a formações regionais de reciclagem dos profissionais da saúde ligados ao 

acompanhamento técnico do programa. 

Neste documento houve a preocupação de criar confluências de orientação com o Programa 

Operacional de Respostas Integradas (PORI) no que diz respeito à inclusão do E&O em 

candidaturas apresentadas por entidades proponentes. Deste modo ficou definido que tal só 

poderá acontecer se a candidatura for acompanhada de uma declaração por parte das Unidades 

de Intervenção Local (UIL), em como estão reunidas condições para que a formação e o suporte 

técnico inerentes ao Programa estão assegurados por esse serviço. Do mesmo modo foi 

clarificado que uma entidade apenas se poderá candidatar a uma função de coordenação local 

do Programa “Eu e os Outros”, caso tenha experiência prévia reconhecida pela UIL e se 

submeter a uma supervisão regular deste processo, sendo que a formação de aplicadores é 

sempre reservada à bolsa de formadores do SICAD. De outro modo a candidatura deverá 

restringir-se à constituição pela entidade de equipas de aplicadores que intervirão localmente 

de acordo com as regras definidas no Manual e nas Linhas Orientadoras. 

Em 2018, este documento foi revisto, tendo sobretudo a preocupação de incluir orientações 

para a implementação internacional do Programa, tendo por base a colaboração entretanto 

iniciada com a República de Cabo Verde, e as manifestações de interesse, provenientes do Brasil 

e do Peru.  

 

 

4.2 Modelo de Avaliação (2013) 

 

Ainda que desde o seu início, o E&O tenha, integrado procedimentos avaliativos de que 

poderão ter uma melhor compreensão no capítulo 9, apenas em 2013 se procedeu à produção 

de um documento orientador para o procedimento avaliativo. Este documento, veio rever o 

protocolo anteriormente definido, centrado sobre instrumentos de avaliação de processo e 

focando a avaliação de resultados em indicadores ligados a Competências de Vida (Life Skills) 

para novos indicadores mais direcionados a variáveis intermédias ou mediadoras do 

comportamento aditivo, como o conhecimento, as atitudes e as expectativas, entre outras, 

seguindo as recomendações provenientes da evidência científica (EMCDDA - PERK, 2006, 

EMCDDA, 2013, UNODC, 2015). 

A insatisfação com o modelo avaliativo, levou a coordenação a produzir em 2018, um novo 

documento de revisão do procedimento avaliativo, ajustando-o ainda mais ao modelo teórico 

de base – Teoria do Comportamento Planeado (TCP; Ajzen, 1991), e sugerindo procedimentos 

adaptados a diferentes objetivos do utilizador, procurando corresponder ao facto do Programa 

E&O ser por vezes utilizado como recurso em intervenções mais abrangentes desenvolvidas no 
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âmbito do PORI. Este documento propunha a construção de uma plataforma digital de suporte 

ao processo avaliativo e à investigação a desenvolver com base nos dados recolhidos.  

 

 

4.3 Outros Documentos 

 

O espólio de documentos produzidos no âmbito do E&O é vasto. Para a além dos documentos 

anteriormente referidos, outros foram sendo produzidos, quer com funções de apresentação 

da estrutura do Programa, quer como descritores do trabalho produzido, de que são exemplos 

os relatórios anuais. Outros documentos foram produzidos com o objetivo específico de 

apresentar os resultados de processos de validação de procedimentos, como por exemplo o 

relatório de validação da metodologia (2008), e o relatório de validação do procedimento 

avaliativo (2015). Apresentaremos em anexo a este relatório uma listagem dos documentos que 

constituem o legado deste Programa.  
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5. Formação  
 
 

A formação foi uma das áreas em que o Programa mais evoluiu neste período de 8 anos. A 

evolução processou-se a diferentes níveis que exploraremos neste capítulo. Por um lado, 

debruçar-nos-emos sobre o Projeto Formativo, o seu desdobramento entre um nível básico e 

um nível de aprofundamento, a sua adaptação para uma modalidade com menos carga 

presencial complementada por processos autónomos de aprendizagem. Com a estrutura de 

formação revista, foi igualmente importante garantir a creditação da mesma. A preparação da 

bolsa de formadores através de formação interna foi um terceiro nível de evolução para, por 

fim, arriscar um último nível de evolução, através da descentração do processo formativo 

mediante a parceria com Centros de Formação de Professores. 

 

 

5.1 O projeto formativo 

 

O Projeto formativo do E&O divide-se entre um nível básico de capacitação para o domínio da 

metodologia a partir de uma exploração indiferenciada das 9 narrativas, e um nível de 

aprofundamento centrado em cada uma das narrativas, visando a capacitação para a 

exploração dos conteúdos nelas abordados.  

Qualquer uma das formações foi desenhada de modo a que a aprendizagem fosse 

complementada pela aplicação dos processos e conteúdos aprendidos. Deste modo o projeto 

formativo assumiu uma forma de oficina de formação, incluindo a implementação do programa 

como parte integrante da formação.  

A diferença dos objetivos de cada tipo de formação traduziu-se na carga formativa atribuída a 

cada uma. Assim, para a formação de base foi assumida uma estrutura de 3 módulos, um 

primeiro de 9 blocos de 3 horas presenciais proporcionando a exploração da base teórica do 

Programa, as personagens e as narrativas que integram o programa, as regras e estratégias de 

condução, o papel e a atitude do aplicador (Mestre de Jogo), os materiais de suporte e técnicas 

de dinamização do grupo e por fim os procedimentos avaliativos. O programa previa que dois 

dos módulos fossem dedicados ao treino de aplicação e um terceiro bloco fosse dedicado à 

avaliação do percurso e à estruturação do relatório final. Um segundo módulo de formação era 

composto de 14 horas dedicadas à implementação do programa em sala de aula e um terceiro 

módulo era constituído por 7 sessões de supervisão. Já o projeto formativo da formação de 

aprofundamento prevê apenas 5 blocos de 3 horas, distribuídas entre a exploração dos 

conteúdos incluídos na narrativa sobre a qual a formação incide, o treino de aplicação e um 
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bloco final de avaliação e preparação do relatório. De novo, um segundo módulo de 12h é 

dedicado à implementação da narrativa em sala de aula, reduzindo-se o terceiro módulo a três 

horas de supervisão, uma vez que se assume que a experiência acumulada permite uma menor 

necessidade de suporte técnico ao planeamento das sessões. 

 

A creditação da formação de base foi submetida pela primeira vez à creditação do CCPFC em 

2010, tendo na altura sido deferida por um período de 4 anos. Pedidos de renovação foram de 

novo submetidos, primeiro em 2014 e posteriormente em 2017. O último pedido de renovação 

coincidiu com uma fase de profundas mudanças deste organismo, com a mudança da 

constituição dos membros do Conselho e a mudança da plataforma de submissão dos pedidos 

de creditação. Estes dois fatores foram importantes, uma vez que o primeiro obrigou a um 

processo prolongado de justificação da opção por um formato de oficina de formação, 

enquanto o segundo processo obrigou a uma duplicação do processo de submissão. Em 

consequência, os anos letivos de 2017/18 e 2018/19 foram seriamente comprometidos, pelo 

facto de as equipas de formação não poderem garantir a atribuição dos créditos da formação 

ministrada. Deste modo, apenas professores que dispensavam os créditos da formação, 

acederam inscrever-se no Programa, levando a que em muitas regiões o E&O fosse substituído 

por outros programas formativos, para os quais a creditação da formação associada não 

estivesse numa situação de indefinição. 

No início de 2019, a renovação da creditação da Formação de Base do Programa mantinha-se 

por resolver. Apenas a 7 de março, foi oficializada a creditação da formação de base, ainda que 

com um conjunto de restrições quanto à percentagem reconhecida. Nos meses que se 

seguiram, procurou-se ultrapassar as questões levantadas, nomeadamente argumentando que 

a formação deveria ser creditada não apenas para os 50% da dimensão científica-pedagógica, 

mas para a sua totalidade, dada a sua relevância na formação dos docentes para as áreas ligadas 

à Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. Os argumentos foram aceites pela CCPFC, 

resultando desta decisão o reconhecimento de 100% dos créditos/horas de formação aos 

formandos que cumpram o processo na integra. 

Iniciou-se igualmente em março, a submissão de pedidos de creditação para as formações de 

aprofundamento, uma por cada narrativa, igualmente em modalidade de Oficina de Formação 

de 30 horas de carga formativa. Este processo prolongou-se até ao final de abril. Todas as 

candidaturas foram deferidas ainda que com as mesmas condicionantes colocadas à formação 

de base no que diz respeito à percentagem reconhecida para a dimensão científico-pedagógica. 

As confirmações oficiais foram recebidas nas seguintes datas: 
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8 Abril 2019: (1) Narrativa 1 – Substâncias Psicoativas e Processos de Desenvolvimento na 

Adolescência; (2) Narrativa 2 - Cannabis e Relações de Pares, (3) Narrativa 8 – Os Problemas 

Ligados ao Álcool 

29 Abril 2019: (4) Narrativa 5 – Sexualidade e Substâncias Psicoativas 

6 Maio 2019: (5) Narrativa 3 – Tabaco, Bullying e Dinâmicas Escolares 

13 Maio 2019: (6) Narrativa 4 - Dependências sem substância; (7) Narrativa 9 – O Futuro: 

Desenvolvimento pessoal, a descoberta de si e os Comportamentos Aditivos 

1 Julho 2019: (8) Narrativa 6 – A Lei e a Droga; (9) Narrativa 7 – Comportamentos Aditivos nos 

contextos Recreativos 

Por fim, em 2020, na sequência da construção da décima narrativa consagrada às interações 

entre a COVID-19 e os comportamentos aditivos, foi submetida a creditação o projeto formativo 

de aprofundamento para esta narrativa tendo o mesmo sido atribuído a outubro de 2020 

 

Cabe ainda neste ponto, destacar todo o trabalho desenvolvido pela coordenação nacional no 

sentido de reformular o projeto formativo de modo a que este se adaptasse à formação à 

distância, procurando deste modo evitar que as condições impostas pela pandemia, não 

impedissem o programa de ser implementado com suporte em plataformas digitais.  

Este processo tinha como objetivo a aproximação a um modelo de formação de tipo e-learning. 

O módulo presencial seria desdobrado em sessões síncronas consagradas maioritariamente às 

componentes práticas da formação, remetendo para sessões assíncronas a exploração de 

conteúdos de caráter mais teórico ou expositivo. 

Como resultado deste trabalho, foi dado um forte impulso a processos de aprendizagem 

autónoma, mediante uma profunda revisão das apresentações de suporte à formação e a sua 

estruturação num formato interativo complementado por quizz’s de avaliação que 

proporcionassem quer ao formador quer ao formando, uma noção da aprendizagem atingida 

através destes processos autónomos. 

O ano de 2020 terminou com a apresentação aos técnicos de suporte de uma proposta de 

projeto formativo que deverá ser testado ao longo de 2021, antes de ser assumida como 

definitiva e submetida à CCPFC para creditação. O novo ciclo adivinha-se como bastante 

aliciante no que diz respeito à oferta formativa do Programa, suportado no desenvolvimento 

das plataformas informáticas e a descoberta de recursos que proporcionam melhores canais de 

comunicação, ferramentas de partilha e construção conjunta de documentos 

independentemente da distância ou das instituições de pertença.  

A formação de aprofundamento poderá beneficiar do contributo de parceiros, no âmbito das 

suas especialidades que, através de webinares, poderão proporcionar bases, a partir das quais 
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pequenos vídeos possam ser produzidos em suporte ao processo formativo, constituindo-se, a 

par das apresentações interativas, boas alternativas para a aprendizagem em autonomia. 

Esta evolução proporcionará o alargamento do alcance do Programa, permitindo ultrapassar as 

limitações da distância, bem como integrar no mesmo grupo de formação técnicos de 

diferentes áreas geográficas, agilizar horários de formação e alargar as opções das equipas 

técnicas. 

 

 

5.2 Capacitação dos Técnicos de Suporte 

 

O processo de creditação do Projeto Formativo do E&O foi submetido ao Conselho Científico-

Pedagógico de Formação Continua (CCPFC) pela primeira vez em 2010, na sequência da 

creditação do IDT enquanto entidade formadora. Seguiu-se um processo moroso de 

constituição da bolsa de formadores do Programa, a qual envolveu a recolha de currículos dos 

diferentes técnicos das equipas de prevenção com envolvimento direto na implementação do 

E&O, a estruturação de um dossier para a creditação coletiva de um grupo alargado de 

formadores. Este processo foi único e todos os técnicos que posteriormente passaram a 

integrar esta bolsa, tiveram de solicitar pessoalmente junto à CCPFC a sua acreditação como 

formadores para só depois poderem passar a ser parte ativa na formação ministrada pelo 

Programa.  

À data da entrada em vigor do PNRCAD, em 2013, o IDT dispunha de uma bolsa de formadores, 

formados para a condução de um processo formativo creditado, enquadrados por uma 

entidade reconhecida como qualificada para o fazer. Com a criação do SICAD e a transição das 

equipas de prevenção para a gestão das ARS, todo o enquadramento é comprometido.  

Face à extinção do IDT, foi necessário solicitar a acreditação do SICAD seguindo-se o 

reconhecimento da sua propriedade da formação do E&O. Contudo, a bolsa de formadores do 

Programa passa, agora, a ser constituída maioritariamente por profissionais que não estão sob 

a sua alçada.  

Com esta mudança, o processo de formação de técnicos de apoio que integram esta bolsa 

sofreu uma profunda alteração. Dos processos de formação conjunta reunindo os profissionais 

de todo o país, que tinham lugar antes de 2012, passou-se a processos de reciclagem de caráter 

regional, que em alguns casos permitiu a conjugação de esforços entre regiões, nomeadamente 

entre o Norte e o Centro, ou entre o Alentejo e o Algarve. A definição de necessidades passou 

a ser definida pelas regiões e concretizada de acordo com a disponibilidade de agenda da 

coordenação nacional. A própria formação dos técnicos envolvidos no E&O deixou de ser 

exclusiva da coordenação nacional, tomando a coordenação regional, por vezes a iniciativa de 



   

36 
 

reunir os seus profissionais para aprofundar temas ligados à implementação do Programa. Em 

alguns casos, face à dificuldade de reunir um número suficiente de profissionais para constituir 

um grupo de formação de base, os mesmos foram incluídos nas formações dirigidas aos 

aplicadores, cumprindo, tal como eles, todo o processo de formação, incluindo a 

obrigatoriedade de implementação do Programa. Uma vez concluído esse processo estes 

técnicos integravam as equipas de apoio dando continuidade à sua formação através das 

formações de reciclagem. 

Ao longo dos 8 anos de vigência do PNRCAD, foram concretizadas 120 horas de formação da 

responsabilidade da Coordenação Central, correspondendo a 13 momentos de formação 

divididos entre processos de capacitação inicial, para técnicos recém-integrados nas equipas de 

prevenção e formações de reciclagem dirigidos a técnicos já com experiência na implementação 

do E&O. O quadro 3 ilustra a distribuição da carga formativa em função dos anos de execução 

e das regiões em que teve lugar. 

 

Quadro 3 – Formações de Reciclagem por Região 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abrangência 

da formação 
Norte/Centro 

Sul 

Algarve 

LVT 

Centro 

Alentejo 

Norte 

Algarve 

 Algarve  Nacional 
Nacional 

(com suporte 
telemático) 

Carga horária 16h+24h 6x8h  8h  2x8h 2x4h 

 

Considera-se que a retoma recente da prática de uma formação conjunta devolve ao Programa 

uma maior coesão e consistência. A partilha de experiências entre técnicos de realidades muito 

diferente é extremamente rica e contribui, significativamente, para a melhoria do Programa 

através dos feedbacks fornecidos.  

 

 

5.3 Atividade Formativa 

 

A formação do E&O é coordenada de forma conjunta com a Equipa de Formação da Divisão de 

Serviços de Monitorização e Informação, o qual assume a responsabilidade da articulação com 

o CCPFC, recolha dos indicadores de formação, a atribuição de códigos de controlo e a emissão 
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dos certificados aos formandos de qualquer formação concretizada no país, 

independentemente de ser dirigida aos técnicos de suporte (reciclagem) ou aos aplicadores 

(formação de base ou de aprofundamento). 

Os canais de comunicação definidos determinam que, antes do início da formação, as equipas 

de prevenção deverão enviar a ficha de indicadores preenchida com os dados de expectativa 

de participação, no início do processo formativo solicitando deste modo a atribuição de um 

código à formação que irão ministrar. No final da formação, as mesmas equipas deverão enviar 

a ficha original, desta feita preenchendo os dados de execução, solicitando deste modo a 

emissão dos certificados.  

Como anteriormente foi referido, nem todas as formações são creditadas, porque os 

participantes dispensam os créditos das mesmas10. Deste modo, ainda que o procedimento de 

solicitação de códigos devesse ocorrer para registo da atividade formativa, tal nem sempre 

aconteceu, fragilizando a recolha de dados e criando disparidades entre os reportes produzidos 

pela Equipa de Formação e a Coordenação Nacional do Programa. 

A articulação entre a coordenação do Programa, feita através da Divisão de Prevenção e 

Intervenção na Comunidade e a Equipa de Formação, melhorou significativamente nos últimos 

anos, deste ciclo estratégico, aproximação esta que se traduziu na creditação das formações de 

aprofundamento, de uma melhor recolha dos dados de execução anual e na procura constante 

de melhores soluções quer para os canais de comunicação com impacto direto na formação – 

plataformas digitais, partilha de documentos de suporte à formação – quer no desenvolvimento 

de ações formativas que projetam o E&O junto a novos públicos – integração no plano anual da 

formação sobre o lugar das narrativas na prevenção, webinar11 sobre a nova narrativa dedicada 

à COVID-19, etc. 

Os dados que apresentamos no quadro que se segue ilustram o que acabamos de dizer, 

fornecendo a informação disponível que permite uma perceção da dimensão do trabalho 

desenvolvido embora possa revelar algumas áreas lacunares, sobretudo sobre os anos que se 

seguiram à transição do IDT para o SICAD. O quadro que se segue proporciona uma 

compreensão do modo como a formação se distribuiu ao longo dos anos pelas diferentes 

regiões. 

 

 

                                                             
10 Em alguns casos, o grupo de formação pode ser constituído por profissionais não docentes, ou abranger 
docentes que dispensam os créditos provenientes da formação por não necessitarem deles para a sua progressão 
na carreira. 
11 Foram concretizados em 2020, 4 webinares em torno da nova narrativa dedicada à COVID-19, cada um com a 
duração de aproximadamente 90’ abrangendo um número aproximado de 200 participantes.  
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Quadro 4 – Formação ministrada por região e por ano (técnicos formados / volume de formação) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAIS 

Norte 

T - 49 

F - 13 

H** – 2.646 

6 

215 

14 

11.610 

227 

16 

12.258 

233 

15 

12.582 

170 

10 

9.180 

156 

11 

8.424 

157 

8 

8.478 

5 

1.207 

98 

65.178 

Centro 

T - 207 

F - 18 

H – 11.178 

332 

17 

17,928 

250 

12 

13.500 

244 

17 

13.176 

168 

12 

9.072 

212 

10 

11.448 

193 

8 

10.422 

15 

1 

810 

 

1.621 

95 

87.534 

LVT 

T - 96 

F - 5 

H – 5.184 

151 

 

8.154 

55 

 

2.970 

103 

 

5.562 

244 

 

13.176 

96 

3 

5.184 

37 

4 

1.998 

15 

2 

810 

82 

5 

 

879 

19 

43.038 

Alentejo 

T – 103 

F - 2 

H – 5.562 

  

25 

1 

648 

     

128 

3 

6.210 

Algarve 

T - 30 

F - 2 

H – 1.620 

13 

1 

702 

30 

2 

1.620 

24 

1 

1296 

 

20 

1 

1080 

13 

1 

702 

2 

1 

108 

 

132 

9 

7.128 

Açores 

T 

F 

H 

  

22 

1 

1188 

28 

2 

1512 

30 

2 

705 

 

18 

1 

486 

 

98 

6 

3.891 

SICAD 

T 

F 

H 

 

45 

3 

2.133 

36 

2 

1.755 

40 

2 

1.490 

62 

4 

3.236 

26 

2 

762 

40 

2 

1.848 

52*** 

3 

 

301 

18 

11.224 

TOTAL 

T - 485 

F - 40 

H – 26.190 

496 

24 

26.784 

595 

31 

31.833 

681 

38 

35.883 

713 

31 

37.832 

590 

30 

30.833 

425 

26 

22.308 

247 

15 

12.540 

132 

13 

 

4.364 

248 

224.203 

Reporte da Formação em Relatórios de Atividades concernentes à Formação Eu e os Outros 

* T = técnicos formados; F = número de formações; H = Volume de formação 

** Cálculo aproximado com base no número de formandos em função da carga horária da formação de base. (54h) 

*** Este valor não inclui os participantes nos 4 webinares concretizados em torno da nova narrativa dedicada à COVID-19 

Analisando os dados do quadro 4 é possível, em primeiro lugar, constatar que o maior volume 

formativo é desenvolvido pelas equipas do Centro (39%) e do Norte (29%) e, em segundo lugar, 

que a curva do volume formativo nestes 8 anos, foi crescendo até 2016, tendo decaído 

drasticamente nos anos seguintes. A explicação para este segundo ponto resulta da já 

anteriormente referida dificuldade na renovação da creditação do projeto formativo por parte 

da CCPFC. Considera-se lamentável que tal tenha acontecido, quer pela sequência de objeções 

levantadas a uma formação anteriormente creditada, quer igualmente pela perda de tempo 

resultante da transição da plataforma de submissão de processos e consequente necessidade 

de refazer todo o processo. Considera-se igualmente que o SICAD não é isento de 

responsabilidades neste processo já que a celeridade com que reagiu às dificuldades levantadas 

nem sempre foi a maior, acumulando deste modo pequenas perdas de tempo que somadas 

resultaram no compromisso de dois anos letivos de intervenção. 
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5.4 Parcerias no Âmbito da Formação 

 

A intenção de desenvolver um trabalho de parceria com os Centros de Formação de 

Professores era antiga e envolvera processos acesos de reflexão em cede de coordenação 

nacional com os representantes das diferentes DICAD/ARS, bem como a sua ponderação com 

parceiros do ME. A mais-valia de uma redução do trabalho burocrático de suporte à formação, 

nomeadamente a divulgação, a elaboração dos dossiers pedagógicos, a emissão de certificados, 

etc. permitiria às equipas de prevenção centrarem-se na sua vocação técnica de capacitar para 

a abordagem aos temas mediante o domínio de uma metodologia específica. 

Identificavam-se como riscos a perda de controlo sobre o projeto formativo, uma vez que 

a cedência da formação corresponde a dar autonomia ao centro de formação para a replicar de 

acordo com as suas estratégicas de oferta formativa. Receava-se igualmente que a mesma 

pudesse deixar de ser exclusiva da bolsa de formadores do SICAD, em função de poderem 

verificar incapacidade de os serviços corresponderem às solicitações destes centros para a 

concretização das ações de formação. Por fim, a inexistência de uma estrutura coordenadora 

do funcionamento destes serviços, obrigava a que as parcerias, a serem desenvolvidas, 

assumissem um caracter particular, tendo de serem replicadas para cada um dos Centros com 

quem o acordo de parceria viesse a ser desenvolvido.  

Alguns dos receios foram atenuados através da auscultação de Centros de Formação com 

quem se desenvolvia um trabalho mais próximo, considerando-se que a produção de um 

documento regulador da parceria, assinado por ambas as partes, permitiria o controlo sobre as 

áreas mais delicadas. Assim considerou-se que se deveria proceder a uma experiência com um 

número limitado de CFP que proporcionasse uma base de análise que criasse condições para a 

posterior generalização da parceria. 

Em 2019 deu-se início ao procedimento de descentração do processo formativo associado 

ao E&O. Tirando proveito de uma maior proximidade com dois Centros de Formação de 

professores, um na região Norte e outro na região de Lisboa e Vale do Tejo, deu-se iniciou à 

negociação de condições para a cedência da formação, condições essas plasmadas num 

documento assinado por ambas as partes. 

Através deste Acordo de Parceria, os CFP comprometem-se a abrir apenas as formações 

acordadas no início de cada ano com as equipas de prevenção com que trabalham, divulgando-

as sob condição de não ultrapassar a capacidade de resposta das equipas técnicas. 

Ambos os Centros de Formação comprometeram-se a manter um código de formação 

fornecido pelo SICAD, e a fornecer os indicadores de cada formação, ainda que as mesmas 

passem a ser da sua total responsabilidade em termos processuais.  

Os acordos de parcerias com o Centro de Formação de Associação de Escolas 

Guilhermina Suggia (CFAE Guilhermina Suggia) e com o Centro de Formação da Associação de 
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Escolas de Loures (CENFORES) formam assinados respetivamente em 21 de agosto e 9 de 

dezembro de 2019, tendo sido imediatamente ativados no desenvolvimento de ações 

formativas a concretizar no ano letivo 2019/2020. O desenvolvimento do estado de pandemia 

pelo SARS-COV-2, acabou por acarretar a suspensão das mesmas limitando a reflexão que se 

desejaria mais positiva, sobre a parceria concretizada. 

As coordenações regionais assumiram, entretanto, o compromisso de estabelecer 

contacto com outros CFP que reunissem condições para o alargamento da experiência iniciada 

em 2019. Foram identificadas nas diferentes regiões outros potenciais parceiros, contudo, a 

concretização de novos acordos irá depender da evolução da situação pandémica. 

 

A abertura conseguida para uma descentração da formação de professores, cria espaço 

para que outras parcerias congéneres possam vir a desenvolver-se. Tendo em consideração que 

uma parte dos aplicadores deste Programa são profissionais de saúde, a negociação com 

Ordens Profissionais, pode vir a proporcionar no futuro, não tanto a cedência da formação, mas 

o seu reconhecimento por estes organismos no âmbito da aquisição de competências 

específicas para a obtenção de especialidades, como no caso da Psicologia ou da Enfermagem. 
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6. As narrativas 
 

Como anteriormente foi referido no capítulo 2, as oito narrativas originais foram produzidas até 

setembro de 2009, tendo a nona narrativa sido produzida já em 2012. Nos últimos 8 anos, as 

narrativas foram sendo revistas, reatualizadas nos seus conteúdos, ajustando-se em função da 

análise crítica recebida. 

Naturalmente, os parceiros foram sendo chamados a participar ativamente fornecendo 

recomendações de conteúdos a integrar nas suas áreas de especialidade.  

Outras fontes de referência para a construção das narrativas foram os próprios destinatários. 

Correspondendo às recomendações dos standards para uma prevenção eficaz (UNODC, 2015, 

OEDT, 2013), com a produção da narrativa dedicada aos problemas ligados ao álcool, iniciou-se 

a prática de organizar grupos focais através dos quais foram recolhidos junto a diferentes 

grupos, as suas perceções sobre quais os temas a abordar em narrativas direcionadas a temas 

específicos. Ainda que muitos autores sublinhem a importância de construir as intervenções 

envolvendo a população destinatária (Botvin, 2007; Jones et al, 2007; Nation et al, 2003; OMS, 

2002; Weissberg, Kumpfer, & Seligman, 2003), esta prática resume-se frequentemente à 

validação dos materiais e das metodologias e raramente ao estudo das crenças e atitudes da 

referida população face ao problema abordado. Epton e colaboradores (2014) sublinham o 

hiato que frequentemente se verifica entre as crenças daqueles que desenvolvem as 

intervenções e daqueles a quem as mesmas se destinam, salientando como é surpreendente 

que a investigação formativa raramente, se alguma vez mesmo, seja posta em prática quando 

são desenvolvidas intervenções para a modificação de comportamentos de saúde. Segundo 

estes autores, a investigação formativa é essencial para identificar crenças que devem ser 

objeto da intervenção, orientando-a dentro das margens definidas pelo(s) modelo(s) teórico(s) 

selecionado(s).  

Os grupos organizados, assumiam um caráter homogéneo, distribuído por cinco categorias: pré-

adolescentes (12/13 anos), adolescentes (16/17 anos), estudantes universitários (entre os 18 e 

os 23 anos), pais de adolescentes e profissionais que desenvolvam atividade com adolescentes. 

Os conteúdos foram recolhidos ao longo de sessões distribuídas por diferentes áreas 

geográficas de modo a evitar vieses resultantes de particularidades regionais. Para a narrativa 

dedicada aos problemas ligados ao álcool, foram concretizadas 5 sessões por cada tipo de 

grupo, reunindo a perceção de um número aproximado de 250 participantes. Já para a narrativa 

consagrada à cannabis, foram concretizadas 6 sessões reunindo a perceção de 72 participantes.  

O método adotado para a recolha dos conteúdos, seguiu o Método Aplicado de Planeamento e 

Avaliação (Schiefer et al., 2007), através do qual, cada participante propôs 3 tópicos que foram 

depois organizados em nuvens consensualizadas em grupo. Seguiu-se uma análise de conteúdo 
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que proporcionou a concertação dos temas propostos pelos múltiplos grupos numa grelha de 

tópicos a abordar na narrativa.  

Uma vez construída a narrativa foi submetida à validação dos grupos envolvidos no processo. 

Os participantes puderam identificar a partir da lista total de conteúdos sugeridos, aqueles que 

integravam a narrativa. Em ambos os casos, a validação ultrapassou os 85% de dos conteúdos 

originalmente sugeridos. 

O quadro que se segue, descreve as 9 narrativas em termos de conteúdos, os parceiros 

envolvidos, análises críticas recebidas, ano de revisão e conteúdos introduzidos. 

Quadro 5 – Conteúdos por Narrativa e Revisões Introduzidas  

Narrativa Conteúdos Originais Revisões Introduzidas 

História 1 

 

 

Parceiros: DGS 

 

Revista em 

2015 

Álcool – acessibilidade, o enquadramento legal; 

Anorexigénios – riscos da automedicação. 

O comportamento alimentar; as relações 

intergeracionais; as preocupações de um irmão mais 

velho: a internet/computador como recurso de risco; a 

importância da imagem corporal na adolescência; a 

capacidade de descentração e de se colocar no lugar do 

outro; a gestão de conflitos (ocultar, confrontar, ou deixar 

andar); os mitos ligados ao estatuto de adulto: consumo 

de álcool, a sexualidade. 

 

É uma das narrativas mais aplicadas. 

Faixas etárias mais baixas. 

A revisão desta narrativa foi feita no sentido de 

reforçar o tema do comportamento alimentar, 

introduzindo nomeadamente referências à leitura 

da informação nutricional, a ingestão de 

medicação não prescrita e a introdução à 

anorexia nervosa.  

História 2 

 

Parceiros: DGS 

 

Revista em  

2014 

 

Nova revisão 

2017/18 

Cannabis – a experimentação, consumo em espaços 

públicos; 

Esteroides Anabolizantes. 

As culturas juvenis; a gestão de conflitos dentro de um 

grupo de amigos; a homofobia; o bodybuilding; a 

tolerância/reatividade à diferença; estratégias de 

integração; 

 
 

 

A análise crítica a esta narrativa, apontavam-na 

como pouco ajustada a adolescentes com maior 

conhecimento sobre a cannabis. 

Faixas etárias mais altas. 

A revisão desta narrativa procurou tornar evidente 

diferentes níveis de relação do consumidor com a 

substância. É abordada a utilização medicinal da 

cannabis, bem como as múltiplas apresentações 

da cannabis em produtos variados desde 

bebidas, rebuçados, cremes, e finalmente, os 

riscos das substâncias perturbadoras no plano da 

saúde mental. 

Ainda dentro da saúde, a narrativa explora os 

cuidados a ter durante o verão em particular na 

praia. 

O enredo evidencia outros temas, o risco de 

partilha de informação nas redes sociais, a gestão 

de diferentes níveis de relações sociais, 

interesses como a banda desenhada e as causas 

ambientais. 

História 3 Tabaco – efeitos, enquadramento legal. O início da revisão introduziu até à data a 

exploração de atividades físicas alternativas para 
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Parceiros: 

DGS/FMH 

 

Em revisão 

2019/20 

 

O Bullying; a espiral da agressividade; os sinais de 

sofrimento – perturbações do sono, insucesso, 

problemas de concentração; a capacidade de se fazer 

respeitar; lidar com as expectativas; o sentimento de 

incompreensão; preconceitos; entreajuda, a proteção 

entre iguais; delegar ou resolver os próprios problemas; 

exercício e saúde. 

A análise crítica desta narrativa recomenda a 

integração de novos conteúdos que aprofundem o 

tema do exercício e saúde e imagem corporal. 

Faixas etárias mais baixas. 

um adolescente resistente ao exercício, bem 

como o confronto com diferentes formas de viver 

o seu corpo. 

Está igualmente prevista a introdução de 

conteúdos referentes ao uso indevido de 

medicação. 

História 4 

 

Parceiros: 
IAJ, CNCS/CIS 

IPDJ/DGE 
 

Revisão 2014 

Nova revisão 

em 2020 

Heroína - a escalada de consumos que conduz à 

dependência; os esquemas associados à 

toxicodependência; o sistema de tratamento. 

A dinâmica familiar – regras e rituais; projetos pessoais 

e limites da realidade; o abandono escolar e respostas 

alternativas; a confiança; o segredo; a ajuda informal 

através dos pares. 
 

A análise crítica desta narrativa considerou que a 

heroína, como substância de consumo não era 

pertinente para os jovens do grupo-sujeito, 

recomendando-se a sua retirada. 

Faixas etárias medias/altas. 

A revisão desta narrativa procurou manter o 

enredo centrado na dinâmica familiar, retirando 

qualquer referência à heroína, substituindo-a por 

duas versões, uma dedicada às Novas 

Substâncias Psicoativas e outra, centrada na 

pornografia e jogos com conteúdo sexual 

explicito. 

A narrativa foi adaptada para abordar os 

comportamentos aditivos sem substância, 

nomeadamente o jogo (com ou sem aposta a 

dinheiro), o uso problemático da internet. 

A nova revisão introduz a adição às compras, e 

os riscos associados às redes sociais com 

especial incidência no ciberbullying.  

História 5 

 

Parceiros: 
CIG/DGS/PSP 

 

Revisão 

2015/16 

Álcool - agressividade associada ao consumo de álcool; 

Bebidas energéticas; 

A atração; os maus-tratos dentro da relação de casal - o 

ciúme doentio, recursos de apoio à vítima; a sexualidade 

- jogos de sedução, o assédio; a contraceção; a lealdade 

na amizade. 
 

É a narrativas mais aplicada. 

Faixas etárias medias/altas. 

A revisão desta narrativa introduziu apenas 

algumas alterações, alargando o enfoque da 

mesma do álcool para as substâncias psicoativas 

em geral e o seu papel na vivência da 

sexualidade. 

A violência no namoro foi alargada à violência 

doméstica e foram introduzidos elementos que 

proporcionam a exploração do papel das forças 

de segurança nesta temática. 

História 6 

 

Parceiros: 

PSP/GNR 

 

Revista em 

2016/17 

A Legislação sobre as Drogas – a descriminalização, 

mantendo a ilegalidade do consumo, posse, tráfico, etc.  

As Comissões de Dissuasão da Toxicodependência;  

A descriminalização do consumo vs. a liberalização do 

consumo; as estratégias de Dissuasão; o papel da 

Escola Segura; o Trabalho Infantil; a responsabilidade e 

a lealdade na amizade; a Crise Familiar. 
 

A análise crítica desta narrativa recomendou a 

alteração do final de modo a proporcionar maior 

ligação ao enredo.  

Faixas etárias medias/altas. 

A revisão desta narrativa introduziu apenas 

algumas alterações, que confrontam a 

personagem principal com consequências do seu 

comportamento, enfrentando a reação da pessoa 

que foi penalizada pela sua atitude e com o 

desafio de se opor ao castigo recebido reincidindo 

no comportamento ilegal. 
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História 7 

 

Parceiros: 

IPDJ 

Nunca foi 

revista 

Consumo em contexto recreativo: Ecstasy, Cocaína, 

Shots. As substâncias deitadas nas bebidas (mito ou 

realidade?) 

Trabalho de Redução de Riscos e Minimização de 

Danos; 

Estereótipos ligados ao mundo da moda; a gestão do 

stress; expectativas familiares face ao futuro profissional; 

a pressão de pares; Sexualidade (flirt e predação 

sexual); Responsabilidade pelos amigos; 

O funcionamento da emergência médica. 

 

Faixas etárias altas. 

 

História 8 

 

Parceiros: 

ANSR/INR/IPDJ 

 

Revista em 

2014 

Álcool – efeitos e consequências do consumo, fatores de 

risco e de proteção, estratégias de intervenção; 

A prevenção rodoviária na perspetiva do condutor e do 

peão;  

Os processos de reabilitação, o desporto adaptado, as 

barreiras arquitetónicas. 

 

Faixas etárias altas. 

 

História 9 
 

15Parceiros 

 

Foi revista em 

2014 

Alucinogéneos;  

A Identidade; estilos musicais e padrões de consumo; a 

paranoia; a alucinação; o nonsense; a manipulação; a 

avaliação de experiências; o destino; as preocupações 

ecológicas. 

 

A análise crítica desta narrativa considerou-a das 

menos uteis, requerendo revisão para ganhar 

pertinência. 

Faixas etárias medias/altas. 

A revisão desta narrativa introduziu apenas 

algumas alterações, que proporcionam a 

exploração do processo de decisão vocacional. 

 

 

No ano 2020, em resposta à instalação da pandemia pela COVID-19, foi produzida uma nova 

narrativa direcionada à abordagem aos Comportamentos Aditivos em fase de confinamento. A 

primeira versão foi libertada em abril de 2020, tendo-se seguido uma segunda versão no final 

de maio e, por fim, uma terceira versão em julho. Ao contrário das anteriores narrativas, esta 

proporciona ao participante diferentes visões sobre um enredo comum. Cada versão produzida 

fornece a visão de uma personagem sobre a vivência das restrições provocadas pela COVID-19, 

introduzindo cada uma aspetos particulares de comportamentos aditivos potenciados pela 

situação pandémica.  
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Outra particularidade desta nova narrativa, foi o facto de ela ter sido contruída para ser um 

recurso aberta, acessível a qualquer pessoa que a deseje explorar. A narrativa integra no seu 

próprio enredo, as questões que poderão proporcionar uma reflexão sobre os temas.  

A narrativa foi divulgada para ser aplicada em três formatos: (1) intervenção continuada multi-

sessões, por profissionais de educação ou animadores de grupos, num formato muito 

semelhante à utilização normal das narrativas do Programa “Eu e os Outros”; (2) aplicação em 

relação dual, ajustada a processos terapêuticos, proporcionando a profissionais da área da 

psicologia, a sua utilização junto a jovens em acompanhamento, como base para a exploração 

das preocupações associadas à situação pandémica. Por fim, um terceiro modo de exploração 

é, maioritariamente, recreativo, direcionado às famílias ou a grupos de amigos, permitindo o 

exercício de confronto de ideias, antecipando consequências e proporcionando um aumento 

de literacia em saúde no que às respostas à COVID-19 diz respeito. 
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7. O Grafismo 
 

O E&O integra, presentemente, 9 personagens principais e 31 personagens secundárias e 22 

cenários. Estes grafismos foram sendo desenvolvidos ao longo do percurso do Programa, 

correspondendo às necessidades que foram sendo identificadas no decurso dos sucessivos 

processos de revisão das várias narrativas.  

Ainda que, desde a sua criação em 2008, o grafismo tenha sido melhorado com novos 

personagens secundários e cenários que servissem de ilustração às narrativas, os personagens 

principais nunca haviam sido objeto de revisão. O processo de renovação do grafismo iniciou-

se em 2019, visando a adequação das personagens a conceitos estéticos mais consentâneos 

com a realidade atual. Este processo foi alargado à produção de 9 personagens secundários e 

10 novos cenários. 

Uma vez produzido o novo grafismo, deu-se início a um trabalho de validação, incidindo 

primeiro sobre os técnicos das equipas de prevenção dos Centros de Respostas Integrados no 

decurso do processo da formação de reciclagem.  

 

7.1 Personagens Principais 

 

Recorrendo à aplicação Mentemiter, os técnicos visionaram cada um dos 9 personagens 

avaliando com recurso a uma escala de 7 pontos, em que o 1 corresponde a nada adequado e 

o 7 a completamente adequado, qual o grau de ajustamento do novo grafismo à imagem 

original da personagem. Os gráficos que se seguem dão conta das respostas recebidas. 

 

Gráfico 1 – Validação das Personagens Principais – avaliação dos técnicos 

  

 

Analisando estes resultados, poder-se-á constatar que a avaliação é genericamente positiva, 

exceção feita ao novo grafismo da personagem Emanuel (Média de 3,3 em 7). O Grafismo da 
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personagem João (Média de 4,9), revelou-se igualmente menos positivo do que as restantes 

que se situam todas acima do ponto 5,2 isto é, no primeiro Quartil da avaliação.  

Estes resultados foram transmitidos aos responsáveis pela revisão gráfica, proporcionando uma 

revisão do grafismo do Emanuel e alguns ajustamentos ao grafismo do João  

Seguiu-se então um segundo nível de validação, junto aos jovens, tirando proveito dos 

contextos de intervenção distribuídos pelas várias regiões do país. Foi definido um guia de 

procedimentos para as equipas de prevenção procederem à validação das personagens junto 

aos seus grupos alvo a concretizar em 2020. 

Foi recolhida uma amostra de 375 respondentes oriundos de diferentes regiões do país 

conforme o Quadro 6 seguinte demonstra: 

Quadro 6 – Validação das personagens principais - Distribuição dos respondentes por Região 

 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve SICAD 
(MDN/CMO/AÇORES) 

Respondentes 41 136 11 51 11 125 

 

Não foi possível reunir informação para caracterizar a amostra em termos de género e idade, 

sendo que, os respondentes se situam no intervalo etário entre os 12 e os 18 anos. 

Foram os seguintes os resultados obtidos: 

 

Alice 

A Alice é o elemento mais novo do grupo e o estilo que lhe foi atribuído é o de Street Style, isto 

é, alguém que, preocupando-se com a sua aparência, o faz de modo prático, diversificado e 

casual. A atitude que prevalece é de autenticidade. 

 

Gráfico 2 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Alice 
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Os respondentes consideraram, maioritariamente, que o novo grafismo da Alice correspondia 

de forma positiva (Média=5,9, Moda=7) ao modelo original, ajustando-se ao estilo que lhe era 

atribuído. Apenas 11% avaliam negativamente a revisão gráfica desta personagem. 

 

Sabrina 

A Sabrina é das mais velhas do grupo e enquadra-se no estereótipo juvenil dos betinhos. O 

grafismo original sofreu muito com a alteração da moda, sendo nos últimos tempos, difícil para 

os jogadores, identificarem esta personagem com o seu estereótipo. Neste sentido, esta 

personagem foi das que mais justificou a necessidade de revisão gráfica efetuada. 

 

Gráfico 3 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Sabrina 

 

 

 

 

Também para esta personagem, o ajustamento do grafismo é avaliado de forma positiva por 

60% dos respondentes (Média=4,9; Moda=5), verificando-se que 20% dos respondentes 

avaliam negativamente a adaptação gráfica da personagem. 

 

Martim 

O Martim, foi a última personagem a ser criada e o grafismo que tinha pouco ou nada tinha a 

ver com o traço das personagens principais. Nesse sentido, esta era outra das personagens que 

mais justificava a necessidade da revisão gráfica efetuada. Em termos de estereotipo juvenil, o 

Martim é também um betinho, mas a sua inclusão na lista das personagens, resultou da 

importância que o feedback recebido salientou, de incluir entre elas uma, que representasse o 

grupo social das pessoas com deficiência / necessidades especiais.  
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Gráfico 4 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Martim 

 

 

 

 

A apreciação da revisão gráfica desta personagem foi, naturalmente, das mais elevadas, 

atingindo um nível muito positivo para 76% dos respondentes, com apenas 10% dos 

respondentes a avaliar negativamente (Média=5,5; Moda=7). 

 

Maria 

A Maria, é a personagem mais sociável do grupo. Corresponde a um estereotipo juvenil de 

alguém que assume uma forma de ser ou de estar menos comum vestindo-se de uma forma 

despreocupada com o que os outros pensam. A atitude e forma de estar perante a vida, 

aproximam-se do que em tempos foi denominado de hippie ou freak. Dado o seu gosto por 

doces e comida em geral, e o desinteresse por atividades físicas, a Maria é uma jovem um pouco 

mais pesada que procura esconder-se em roupas mais largas. 

Gráfico 5 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Maria 

 

 

 

 

A avaliação feita ao grafismo desta personagem situa-se no plano da adequação (Média 4,5), 

parecendo dividir os respondentes, uma vez que a moda se situa, simultaneamente, na nota 

máxima (7=excelente) e a nota imediatamente abaixo da média (3=Mau). A apreciação global 

positiva aproxima-se da maioria (49%), com a apreciação negativa a ser assumida por 34% dos 
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respondentes. Esta visão mais dividida do novo arranjo gráfico, pode prender-se com a inclusão 

de uma imagem da personagem em fato de banho, imagem esta associada à narrativa em que 

assume o papel central. Por outro lado, alguns dos novos grafismos poderão não transmitir a 

ideia de uma pior auto-imagem, e de uma forma de vestir despreocupada. A conjugação destes 

elementos, pode ter sido considerada menos de acordo com a ideia que se procurava transmitir 

da imagem original. 

 

João 

O João é a personagem mais problemática do grupo, de um nível social mais baixo que os 

restantes. Corresponde ao estereótipo juvenil dos dread, que se traduz num estilo ou forma de 

estar que se associa ao desleixo ou ao descuidado, numa aparência sugere a uma atitude 

desafiante. 

Gráfico 6 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do João 

 

 

 

 

A revisão gráfica desta personagem, à semelhança da anterior, situa-se num plano adequado, 

(Média, 4,2), com 31% dos respondentes a assumirem uma avaliação negativa, e 44% a 

apreciarem positivamente, situando-se a Moda, no valor 4. A possível justificação destes 

resultados, podem resultar da introdução de elementos adicionais neste novo grafismo – como 

o tabaco ou o álcool, bem como o interesse pelo basquete – que não estando integrados no 

grafismo original, possam proporcionar um sentimento de algum desfasamento entre a imagem 

original e a imagem renovada. 

 

Jamal 

O Jamal, é de novo, uma das personagens mais velha. Representa o estereótipo juvenil do 

surfista. Tem um estilo descontraído que com o passar do tempo foi ficando desatualizado no 

padrão e nas cores, feedback recebido frequentemente dos participantes no programa. 
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Gráfico 7 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Jamal 

 

 

 

 

A avaliação gráfica desta personagem, está entre as mais positivas (Média=5,4; Moda=7), com 

apenas 13% dos respondentes a avaliarem negativamente a atualização do grafismo. 

 

Emanuel 

O Emanuel, é o irmão do Jamal e, por oposição, é das personagens mais novas do grupo. 

Corresponde ao estereótipo juvenil dos nerds, traduzido numa forma desajeitada de ser, pouco 

sociável, com interesses muito particulares, frequentemente associados à tecnologia e ao 

mundo digital. Em função de uma menor apetência à atividade física, este tipo de personagens 

tende a ser fisicamente um pouco mais forte. 

Gráfico 8 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Emanuel 

 

 

 

 

À semelhança do João, a reformulação gráfica do Emanuel é das que reúne uma avaliação 
menos boa, com 29% dos respondentes a considerarem negativa a transformação dada ao 
grafismo, visão esta compensada pelos 45% que avaliam positivamente o grafismo produzido. 
É importante realçar que a Moda de situa, no valor 4 que expressa a adequação mediana da 
nova apresentação do Emanuel.  

 

Daniel 

Tal como o Martim, o Daniel, não representa um estereótipo juvenil, mas antes o papel social 
do estrangeiro que questiona atitudes e formas de pensar banalizadas entre as pessoas de uma 
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determinada realidade. Evocando raízes orientais de Macau, esta personagem assume uma 
função de contraste que nem sempre é sentida como positiva nos diversos enredos em que 
participa, confundida frequentemente com arrogância e convencimento.   
 

Gráfico 9 – Validação das personagens principais – resultados da avaliação do Daniel 

 

 

 

 
A transformação gráfica desta personagem foi avaliada positivamente com a Média das 
classificações recebidas a situar-se no nível correspondente ao bom e com a Moda a situar-se 
no valor de excelente. 65% dos respondentes apreciam positivamente a transformação dada à 
personagem, sendo apenas 18% os que não apreciam a mesma. 
 
 

Catarina 
 

Por fim, a Catarina, é uma personagem marcada por fortes convicções, algumas marcadas por 
uma carga negativa tão comum na cultura gótica. Está associada a gostos culturais melancólicos 
e depressivos, com forte enfoque na morte. Esta cultura desenvolve um tipo de imagem de 
androgenia que no caso da Catarina é reforçado por uma descrença nas relações amorosas. 

Gráfico 10  – Validação das personagens principais – resultados da avaliação da Catarina 

 

 

 

 
A apreciação da transformação gráfica desta personagem é próxima àquela que o grupo fez da 
Sabrina, situando-a num plano positivo (Média=4,9; Moda=4).  À semelhança da Maria, também 
a construção gráfica desta personagem assumiu uma versão em fato de banho, uma vez que a 
Catarina, contracena com a amiga na narrativa consagrada à Cannabis e às relações de amizade. 
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Consideramos que este formato possa ter algum impacto menos conseguido na avaliação dada, 
que reúne a apreciação positiva de 55% dos respondentes, por contraste com uma apreciação 
negativa dada por apenas 19% dos inquiridos. 
 
Em súmula, a avaliação da transformação gráfica é positiva em relação a qualquer das 9 
personagens principais, com a taxa mais baixa de aprovação a situar-se na casa dos sessenta 
pontos percentuais de apreciações positivas no caso do João (64%) e da Maria (66%) e com o 
maior grau de apreciação a situar-se na casa dos noventa pontos percentuais para o caso do 
Jamal (93%). Considera-se que este resultado é bastante satisfatório, face à tarefa difícil de 
reinventar uma personagem mantendo o traço da personagem original.   
 
 

7.2 As Personagens Secundárias 

 
O procedimento de validação das personagens foi alargado igualmente às secundárias embora 
a amostra neste processo tenha sido bastante mais reduzida. Desta feita foram reunidas 
respostas de 145 jovens distribuídas geograficamente da maneira descrita no quadro seguinte: 
 

Quadro 7 – Validação das personagens secundárias - Distribuição dos respondentes por região 

 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve SICAD 
(MDN/CMO/AÇORES) 

Respondentes 16 68    61 

 
 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

Gráfico 11 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Eric 

 

 

 

 
 
O Eric recebeu a avaliação positiva de 90% dos respondentes, e apenas 10% consideraram que 
o grafismo não se ajustava ao objetivo definido para a personagem, situando-se a Moda ao nível 
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do Muito Bom. Do ponto de vista qualitativo, alguns jovens sugeriram que a personagem 
poderia ter algumas tatuagens alusivas ao surf. 
 
Já o Lucas foi a personagem menos bem avaliado pelos respondentes, sendo que 41% 
considerou que o grafismo não respeitava o guião que o descreve. 
 

Gráfico 12 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Lucas 

 

 

 

Por contraponto 59% das respostas dadas, avaliam positivamente a proposta gráfica do Lucas, 
situando-se a Moda no nível adequado. Qualitativamente, algumas críticas centram-se na ideia 
de que este Lucas não parece “um miúdo grande”, ou que “a barriguinha” não se nota muito 
ou ainda que ele não é assim tão bonito…  

Em relação ao grafismo do Diogo, primo do Lucas, a avaliação é um pouco mais positiva, 
reunindo a apreciação positiva de 60% dos respondentes, verificando-se uma grande dispersam 
dos resultados, isto é, a avaliação desta personagem dividiu as opiniões.  

Gráfico 13 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Diogo 
 

 

 

 

 

A avaliação qualitativa recebida para esta personagem centra-se no facto de ela corresponder 
adequadamente a partes da discrição, mas dividir os respondentes no que toca ao “ar estranho” 
ou ao “olhar fixo” que se confunde com tristeza. 
 
Em contraste, a avaliação do Filipe, reúne, à semelhança do Eric, um enorme consenso, com 
mais de 85% dos respondentes a aprovarem a adequação do grafismo ao guião fornecido. 
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Gráfico 14 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Filipe 

 

 

 

O Filipe é percecionado como tranquilo, querido e protetor. Já o Quico, é visto como traquina, 

brincalhão e destravado. Algumas criticas foram feitas sobre o facto deste grafismo reforçar 

um estigma ou estereótipo de em relação às populações desfavorecidas. 
 

Gráfico 15 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Quico 

 

 

 

 
A avaliação sobre a adequação do grafismo ao texto descritivo é em tudo igual à que foi dada 
para o Filipe, recebendo a aprovação de 85% dos respondentes em contraste com os 15% que 
o consideraram menos adequado.  A Moda das respostas, situa este grafismo num plano Muito 
Bom. 
 

Na avaliação dos restantes 4 grafismos, um erro na preparação do instrumento digital de 
recolha de dados, traduziu-se na utilização de uma escala diferente, de apenas 5 pontos, em 
que 1 corresponde a Muito Mau e o 5 corresponde a Muito Bom. Esta situação já só foi 
identificada após a concretização de algumas sessões pelo que se procurou evitar a perda dos 
dados recolhidos. Procedeu-se à conversão dos dados com recurso a uma regra de três simples, 
pelo que os dados que serão fornecidos, mantêm a coerência com os anteriores. 

Deste segundo grupo de grafismos, o primeiro representa um Técnico de Emergência Médica 
e é de todos os grafismos submetidos a apreciação, aquele que recolhe a maior aprovação dos 
respondentes com 97% de respostas positivas. 
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Gráfico 16 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Técnico do INEM 

 

 

 

A Moda situa-se no nível mais elevado, havendo total consenso sobre a adequação do grafismo 
à descrição da personagem. Igual apreciação positiva recolheu o grafismo do Sr. Jorge, técnico 
de manutenção do local onde o Daniel cumpriu o seu serviço à Comunidade, definido no âmbito 
da sua apresentação à CDT, na narrativa consagrada à Lei e as Drogas. 
 

Gráfico 17 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do Sr. Jorge 

 

 

 

A Moda da avaliação deste grafismo situa-se num Bom plano, com 87% dos respondentes a 
considerarem-no adequado. Exatamente a mesma percentagem foi atribuída ao Adolescente 
no Balneário, ainda que neste segundo caso, a Moda se situe num plano ainda superior.  

Gráfico 18 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação do adolescente no balneário 
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Por fim, o último grafismo avaliado, diz respeito à equipa de proximidade que desenvolve 
intervenções de redução de riscos em contexto de discoteca na narrativa 7. A sua foi igualmente 
positiva reunindo 79% de respostas de validação com predominância do nível correspondente 
ao Bom. A avaliação qualitativa revelou que esta apreciação foi prejudicada pelo 
desconhecimento da função de uma equipa deste tipo, centrando-se a análise simplesmente 
na estética das figuras. 

Gráfico 19 – Validação das personagens secundários – resultados da avaliação da Equipa de Rua 

 

 

 

 

Em síntese, a avaliação da produção gráfica dos novos personagens secundários é claramente 
positiva em relação a qualquer um deles. A taxa mais baixa de aprovação situou-se na casa 
dos cinquenta pontos percentuais de apreciações positivas no caso do Lucas (59%). O maior 
grau de apreciação a situar-se na casa dos noventa pontos percentuais para o caso do Técnico 
do INEM (97%). Considera-se que este resultado é bastante satisfatório com apenas 2 das 
personagens a receberem apreciações abaixo dos 80% (Lucas e Diogo). 
 
 
Finalizado o processo de renovação gráfica, iniciar-se-á a partir de 2021 a revisão de todas as 
narrativas integrando os novos elementos gráficos e adaptando a estética das mesmas a um 
estilo mais atual. 
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8. Implementação 
 

 
A implementação do Programa assume três níveis distintos. Um (1) situa-se ao nível da 

intervenção regional, da responsabilidade das DICAD das ARS ou da Direção Regional de 

Prevenção e Combate às Dependências da Secretaria Regional da Saúde da RAA, implementado 

no terreno a partir das equipas de prevenção no âmbito das estratégias regionais definidas 

autonomamente; um segundo plano (2), desenvolvido pela coordenação central do Programa 

a cargo da Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) da Direção de Serviços de 

Planeamento e Intervenção (DPI) do SICAD e por fim, um último (3) ao nível da cooperação 

internacional.  

 

 

8.1 Histórico da implementação do Programa 

 
Embora este relatório diga respeito ao período de vigência do PNRCAD (2012-2020) 

consideramos importante fornecer um referencial que proporcione uma base de comparação 

aos dados que se seguem. O Quadro 8 proporciona uma leitura transversal da progressão do 

Programa anteriormente à criação do SICAD. 

 

Quadro 8 – Histórico do Programa – Abrangência por ano letivo  

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

90 Aplicadores 

758 Jogadores 

39 Instituições 

262 Aplicadores 

3.493 Jogadores 

65 Instituições 

544 Aplicadores 

9.459 Jogadores 

145 Instituições 

543 Aplicadores 

9.871 Jogadores 

166 Instituições 

740 Aplicadores 

12.449 Jogadores 

181 Instituições 

 
 

É fácil de constatar que o percurso dos primeiros 5 anos do programa foi em claro crescendo, 

sendo muito significativa a adesão quer por parte dos profissionais quer das instituições que 

representavam. O número de jovens abrangidos atingiu valores que não voltaram a ser 

possíveis. Recorde-se que 2012, é marcado por profundas mudanças políticas com 

repercussões muito significativas no Programa, não apenas do que à saúde diz respeito, mas 

sobretudo no âmbito da educação, com mudanças ao nível da autonomia das escolas, do 

currículo e da implementação das estratégias de Educação para a Saúde.  
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8.2 Desenvolvimento do Programa a nível Regional 

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

estratégias traçadas por cada DICAD, dos recursos existentes e das solicitações. A priorização 

deste Programa também tem sofrido oscilações ao longo dos últimos 8 anos, assumindo um 

caráter 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 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. Os dados que se seguem são da responsabilidade das 

diferentes regiões que integram o Grupo de Coordenação Nacional.  

 
 

8.2.1 Região Norte 
 

A DICAD da ARS Norte IP tem mantido em continuidade a implementação do Programa E&O, 

no território correspondente aos CRI da região Norte, numa perspetiva de intervenção 

continuada, focalizada e integrada. Este Programa representa, sem margem para dúvida, uma 

mais-valia para o trabalho preventivo, dado ser uma ferramenta muito flexível e adaptável a 

múltiplos contextos e ter a capacidade de se ajustar totalmente às necessidades dos diferentes 

grupos alvo.  

 

Foram vários os fatores, que ao longo destes anos, interferiram com a implementação do 

Programa na Região, dos quais salientamos: 

1) Reorganização interna dos Serviços CAD com a Extinção do IDT e integração nas ARS; 

2) Criação de um Núcleo Operacional da Prevenção na DICAD, que agregou as equipas de 

prevenção dos 3 CRI do Porto, esta equipa funcionou entre 2014 e 2018, dando apoio a 

toda a Região Norte; 

3) Reorganização dos Agrupamentos Escolares e das respetivas Orientações Curriculares 

(extinção das disciplinas Área de Projeto e Formação Cívica); 

4) Envolvimento dos Agrupamentos Escolares e dos seus docentes em outros Projetos e 

Programas; 

5) Desinvestimento e desmotivação por parte da classe docente no trabalho não curricular; 
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6) Dificuldade em implementar processos formativos a docentes em período escolar e 

tempo letivo; 

7) Atrasos no processo de acreditação das ações formativas do Programa por parte do 

Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua; 

8) Adaptação e desenvolvimento contínuo do Programa; 

9) Estabelecimento de novas parcerias estratégicas (ACES, CAR, entre outras). 

 

Da análise comparativa dos dados relativos à implementação do E&O na Região Norte, ao longo 

destes 8 anos, constata-se um aumento progressivo do número de abrangidos na Região Norte, 

como reflete o quadro seguinte: 

Quadro 9 - Síntese da Implementação na Região Norte 

 

Verifica-se um aumento muito marcado no ano 2015, verificando-se, no entanto, em 2017, um 

decréscimo acentuado, por diminuição da intervenção em contexto escolar. Em 2018 a 

intervenção voltou a crescer, tendo aumentado novamente em 2020, apesar de todos os 

constrangimentos inerentes à pandemia, fundamentalmente em meio escolar. Nesta análise 

não nos foi possível aceder aos dados relativos ao ano de 2013. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

In
st

it
u

iç
õ

es
 p

o
r 

C
o

n
te

xt
o

 

Escolar 13  16 17 18 12 17 17 14 

Escolar Profissional 1  6 4 5 9 4 4 4 

Comunitário 0  16 (2CA) 15 (7CA) 10 (7CA) 5 (5CA) 5 (5CA) 9 (9CA) 1 (1CA) 

 14  38 36 33 26 26 29 19 

           

P
ar

ti
ci

p
an

te
s Crianças 0  172 342 85 102 0 592 821 

Adolescentes 1289  1292 2014 880 760 1256 1282 1467 

Jovens 0  159 462 773 482 1065 110 64 
           

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

p
o

r 
co

n
te

xt
o

 Escolar 1263  1167 2280 1572 813 2046 1735 2183 

Escolar Profissional 26  248 172 238 468 207 159 161 

Comunitário 0  208 366 128 63 68 90 8 
           

Ti
p

o
 d

e 
P

re
ve

n
çã

o
 

Universal 891  1198 2269 1233 659 943 1319 2228 

Seletivo 398  425 549 705 685 1378 665 124 

 1289  1623 2818 1938 1344 2321 1984 2353 
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Gráfico 20 – Região Norte - Total de abrangidos/ano 

 

O Grupo Alvo mais intervencionado é, desde sempre, o grupo dos adolescentes, entre os 12 e 

os 16 anos, embora nos 2 últimos anos se observe um decréscimo no número de jovens e uma 

tendência crescente do número de crianças que integram os 5º e 6º anos de escolaridade. 

 

 

Gráfico 21 – Região Norte - Abrangidos por Grupo alvo/ano 

 

O Programa E&O tem vindo a ser utilizado no trabalho preventivo com populações específicas, 

nomeadamente com jovens integrados nas Casas de Acolhimento Residencial (CAR) de 

diferentes áreas geográficas da região e com jovens detidos no Centro Educativo Santo António 

no Porto. 
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Gráfico 22 – Região Norte – Número de Abrangidos por Contexto 

 

A partir de 2014 a implementação do Programa nas CAR tem vindo a apresentar variações, dado 

estas repostas também se debaterem com dificuldades ao nível da estabilidade das suas 

equipas técnicas. A partir de 2015, o trabalho com estas equipas mantém anualmente uma 

formação para novos aplicadores e um grupo de acompanhamento e supervisão em 

continuidade ao longo de todo o ano civil, dado o programa ser com frequência aplicado nos 

períodos de interrupção letiva. 

A intervenção em contexto comunitário verificou em 2020 uma descida acentuada que se deve 

à interrupção do grupo de acompanhamento e supervisão por indisponibilidade das equipas 

das CAR para manterem e/ou retomarem a aplicação do Programa, devido a toda a 

reorganização destes espaços no período de confinamento (com implicações ao nível do menor 

nº instituições envolvidas e de menos indivíduos abrangidos em contexto comunitário e 

consequentemente uma redução do nível de intervenção seletivo). Também a implementação 

no ensino profissional tem vindo a decrescer de forma ligeira. 

 O Contexto escolar é de longe o mais abrangido em todos os anos em análise e a intervenção 

desenvolvida é maioritariamente de cariz universal, com exceção do ano de 2018, em que 

houve aumento considerável de intervenção de cariz seletivo em meio escolar, com intervenção 

em turmas selecionadas de acordo com grau de risco. No âmbito da articulação com as Equipas 

que desenvolvem o Programa da Saúde Escolar têm vindo a ser desenvolvidas parcerias 

estratégicas com diferentes ACES da Região Norte de forma a integrar e rentabilizar todo o 

trabalho preventivo desenvolvido em meio escolar. 

Analisando os dados relativos às ações de formação desenvolvidas no âmbito do Programa, 

verifica-se um decréscimo progressivo do número de ações realizadas, no entanto mantem-se 

um número significativo de formandos que aplicam efetivamente o Programa. Também os 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Escolar Escolar Prof Comunitário
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técnicos das Equipas de Prevenção dos CRI vão mantendo trabalho de implementação do 

Programa, essencialmente ao nível seletivo e indicado. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Formação 13 6 14 16 15 10 11 8 5 

Formandos   215 227 233 170 156 157 a apurar 

Aplicadores externos   99 162 108 94 115 132 125 

Quadro 10 – Região Norte – Quadro Síntese Ações de formação 

 

Em conclusão, consideramos que o E&O é um Instrumento muito completo, muito eficaz na 

mobilização de grupos alvo estratégicos bem como no envolvimento de diferentes grupos alvo 

e muito abrangente dado permitir uma enorme diversificação dos contextos de implementação 

(Agrupamentos Escolares, Casas de Acolhimento Residencial e outros projetos comunitários). A 

coordenação do Programa tem vindo a adaptar e atualizar as narrativas de forma a manter os 

conteúdos atuais e pertinentes. Ao longo destes anos de implementação do Programa, fomos 

percebendo a dificuldade em desenvolver aplicações continuadas no tempo, quer em contexto 

escolar quer em contexto comunitário (facto que atribuímos em grande medida à instabilidade 

do corpo docente e das equipas técnicas), sendo um desafio constante perceber como motivar 

e envolver estes agentes preventivos para um trabalho focalizado e contínuo de forma a 

produzir melhores resultados. Consideramos que, o processo de avaliação do Programa deverá 

ser alvo de reestruturação de forma a permitir uma efetiva devolução dos resultados 

alcançados. A nova narrativa “Eu enfrento o COVID-19 com os Outros” parece-nos uma 

ferramenta muito útil e bem conseguida, permitindo trabalhar a nível preventivo em formato 

digital e especialmente pela possibilidade de ser um instrumento a utilizar pelas famílias, grupo 

estratégico fundamental e tão difícil de mobilizar.  

 
 

8.2.2 Região Centro 

 

O presente texto pretende espelhar a evolução da aplicação do E&O, no período compreendido 

entre o ano de 2012 e o ano de 2020, através de algumas reflexões sobre os principais aspetos 

na evolução do programa manifestada pelos CRI da região centro. 

 
A implementação do E&O na área de abrangência do CRI de Aveiro centrou-se especialmente 

no contexto escolar tendo sido também adotado pelos 2 PRI’s que intervêm na área lacunar da 
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prevenção. A intervenção desenvolvida nas escolas teve uma grande aceitação na fase inicial (a 

partir de 2012) porque existia a disciplina de formação cívica de uma forma generalizada, ao 

nível do 2º e 3º ciclos, tornando-se uma ferramenta muito útil para os professores utilizarem 

neste contexto. A partir do momento em que esta situação se alterou verificamos uma 

diminuição crescente da disponibilidade para implementar o Programa. Além disso, mais 

recentemente a equipa optou por não investir em novas escolas devido à incerteza quanto à 

renovação da acreditação da entidade formadora e ação de formação por parte CCFCP. 

 

O CRI de Castelo Branco tem utilizado o Programa “Eu e os Outros”, enquanto metodologia de 

intervenção, desde o início da sua criação. Desde 2007 que tem participado em focus groups e 

outras técnicas de validação, quer das personagens, correção de histórias, regras, testagem do 

funcionamento das narrativas, etc.. Desde essa data que o CRI de Castelo Branco possui técnicos 

com Certificado de Registo de Formador - Conselho Cientifico-pedagógico de Formação 

Continua (CCPF), do Ministério da Saúde. À data são 4 técnicos com certificado para 

implementarem o projeto formativo E&O. 

Em 2010 teve início a aplicação no território de intervenção do CRI, com a organização de vários 

grupos de formação, quer ao nível da formação de professores, quer ao nível da formação não 

creditada, com a participação de outros técnicos, nomeadamente alunos da Escola Superior de 

Saúde Lopes Dias de Castelo Branco e técnicos de projetos de prevenção financiados no âmbito 

do PORI. 

A divulgação do Programa, enquanto a existência do IDT, IP., era realizada pelos respetivos CRI 

– UIL, da respetiva área. Assim o CRI de Castelo Branco, divulgava o Programa diretamente nos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas de todo distrito e nos Núcleos Territoriais, 

onde existissem projetos cofinanciados no âmbito do PORI. A divulgação acontecia em todos os 

contextos e redes de contacto e parcerias existentes no território, nomeadamente, CLAS, 

Conselhos Municipais, etc. Numa perspetiva de evolução do Programa, naturalmente que, e 

tendo em conta os condicionalismos em termos de organização estrutural dos serviços, a falta 

de articulação entre os diferentes níveis de interventores e a falta de definição do papel de cada 

um, tem dificultado a utilização e implementação desta metodologia, no território de Castelo 

Branco, desde 2016. Para o ano de 2020, está planeado a aplicação do Programa, neste 

território, o que por diversos condicionalismos (saúde, operacionais, equipamentos), ainda não 

foi possível de implementar. 

Assim, de 2010 a 2016, foram realizados vários grupos de formação, abrangendo a maioria dos 

concelhos do Distrito de Castelo Branco, professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, do 

Ensino Secundário e Profissional. A organização dos grupos formativos e devido à extensão em 

termos de área do território eram ministrados ou na sede do CRI de Castelo Branco ou na zona 
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mais a Norte, na Covilhã, nas instalações da ET da Covilhã ou em instalações cedidas pelos 

parceiros. 

A Equipa de Prevenção do CRI de Castelo Branco aplicou o Programa, em 2010, numa Escola 

Profissional e em 2012 numa Turma PIEF. No âmbito dos Projetos financiados – PORI não foi 

aplicado o Programa. 

 

O CRI de Coimbra participou desde 2007 nas atividades ligadas ao E&O. Os primeiros anos de 

implementação focaram-se mais nas formações não creditadas, pois os professores 

dispensavam os créditos em detrimento de menos horas de formação. Também o protocolo de 

avaliação demasiado complexo serviu de fator desmotivador para esta classe. Assim, o CRI de 

Coimbra apostou na aplicação direta a grupos de jovens institucionalizados e a turmas, na sua 

maioria do 8º e 9º anos.  Posteriormente, e no âmbito do PORI, realizaram-se formações a 

professores e a profissionais da área das ciências sociais e humanas para o desenvolvimento de 

PRI’s sem financiamento, nomeadamente, nos concelhos da Pampilhosa da Serra e Condeixa. 

Ainda, neste âmbito, o programa “Eu e os Outros” foi adotado pelos projetos de prevenção co-

financiados desenvolvidos no concelho da Figueira da Foz, que até hoje o continuam a aplicar 

nas diversas escolas que abrangem e com comprovada qualidade. A partir de 2017, o 

investimento na implementação do “Eu e os Outros” teve grande impacto em escolas do 3º 

ciclo nos concelhos de Miranda do Corvo e Oliveira do Hospital.   

Com a entrada dos serviços na ARS verificou-se um crescente interesse dos técnicos das 

UCC/ACES pelo programa, o que pode garantir a continuidade da aplicação deste, localmente. 

Em diversas situações, o CRI procurou divulgar o programa e seduzir os profissionais para a sua 

aplicação, no entanto, o elevado grau de exigência do programa, se por um lado lhe confere 

grande qualidade, por outro cria resistências à fidelização dos técnicos, especialmente os 

professores.  

 

O CRI da Guarda iniciou o seu processo formativo no âmbito do E&O em 2011, com a 

organização de alguns grupos em que os professores eram os principais formandos (embora 

nalguns casos houvesse um ou outro psicólogo das escolas). 

A divulgação deste Programa foi sendo feita diretamente junto dos Agrupamentos de Escolas 

do território da área de abrangência do CRI da Guarda e estes fizeram chegar a informação 

junto dos professores que, tendo interesse, se inscreviam para fazer formação. 

A equipa de prevenção do CRI da Guarda foi responsável por organizar e implementar a 

formação; contudo, nunca aplicou o Programa. 

No âmbito do PORI, em nenhum dos projetos do eixo da prevenção foi aplicado o E&O. 
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Numa perspetiva de evolução do Programa, naturalmente que nos primeiros anos houve um 

número crescente de escolas e professores interessados em fazer formação e 

consequentemente na sua aplicação. Neste momento estamos há cerca de seis anos sem dar 

formação a novos grupos; contudo, temos conhecimento informal que pontualmente, alguns 

formandos continuaram a usar o Programa e a aplicá-lo nas suas instituições de ensino, embora 

sem a nossa supervisão. 

 

Esta foi uma época de grandes conquistas para o E&O. Na área de abrangência geográfica do 

CRI de Leiria foram realizadas dezenas de aplicações, por ano letivo, envolvendo milhares de 

alunos do 2º CEB ao ensino secundário. 

Os resultados significativos da intervenção preventiva em meio escolar devem-se, em grande 

parte, ao envolvimento da comunidade educativa em incorporar as metodologias e estratégias 

preventivas na sua prática pedagógica quotidiana. E não, em atividades de caráter pontual, de 

alguns professores, com recursos exteriores à escola. 

E foi, efetivamente, isto que experienciei nestes anos de implementação do Projeto: o trabalho 

de motivação, criação de redes e assumir de compromissos deu os seus frutos criando grupos 

de professores, de várias áreas científicas, interessados em serem agentes estratégicos de 

prevenção. 

As oficinas de formação realizadas, de 54h cada, a aplicação do jogo e a monitorização da 

intervenção exigiam, por parte dos professores e técnicos envolvidos, um empenho 

profissional, mas também uma dedicação pessoal. Os desafios que se colocavam a cada um 

deles (de nós) quer nas simulações da aplicação do jogo quer nas experiências da aplicação (em 

que era necessário refletir para além do concetual), eram uma constante. E eram superadas. 

Segundo as palavras de Cristina Buco: “Não, por vezes, sem algum sofrimento. Para eles e para 

mim. Crescer, dói (dizem). E eu cresci enquanto profissional e cidadã. 

O que dizer dos nossos jovens?! O ter voz, o ouvir o outro, o refletir sobre si mesmo, o sentir 

sem juízos de valor foram experiências enriquecedoras que os tornaram mais resilientes, mais 

críticos, mais participativos (dizem eles, e a avaliação do Projeto).” 

A experiência “Eu e os Outros” transforma-nos! (sic) 

 

O E&O apresentou-se, desde 2008, como uma estratégia central da Equipa de Prevenção do CRI 

de Viseu. De 2008 a 2013, o Programa abrangeu 11 dos 15 concelhos do território do CRI, sendo 

aplicado em 41 escolas/instituições através de mais de 200 aplicadores que alcançaram perto 

de 5000 jogadores/alunos. 
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A partir do ano letivo de 2013/2014, verificou-se um decréscimo da formação e aplicação do 

Programa que se prendeu com os seguintes aspetos: 

1) O processo de extinção do IDT e integração das unidades de intervenção local nas ARS 

causou constrangimentos de organização interna, comunicação e articulação entre CRI, 

DICAD e SICAD; 

2) A reorganização da estrutura organizacional das escolas (agrupamentos de escolas) e 

dos currículos (fim da formação cívica e área de projeto) veio dificultar e reduzir o 

espaço/tempo para aplicação de um projeto como o E&O; 

3) Alguma desmotivação e diminuição dada a necessidade de créditos na carreira dos 

professores levou a que estes demonstrassem menos disponibilidade para abraçar um 

programa formativo com 54 horas; 

3) A falta de planeamento atempado por parte do SICAD e as dificuldades de articulação 

com o CCPFC dificultaram, em alguns momentos, a dinamização de formações creditadas. 

 

Perante estas dificuldades e continuando o CRI de Viseu a reconhecer o “Eu e os Outros” como 

um instrumento valioso na estratégia preventiva do seu território, implementou algumas 

iniciativas como: 

1) Formação de outros técnicos para implementação do programa em contexto escolar 

(técnicos dos SPO ou outros projetos das escolas, enfermeiros das UCC, entre outros); 

2) Diversificação dos contextos de implementação (casas de acolhimento, projetos 

comunitários como CLDS, entre outros); 

3) Manter a oferta do “Eu e os Outros” como atividade no âmbito dos PRI sem 

financiamento suplementar e como contributo do CRI; 

4) Recuperar, sempre que possível, aplicadores formados para darem continuidade à 

aplicação com um novo grupo de jogadores; 

5) Articulação com o ensino superior, nomeadamente a Escola Superior de Educação de 

Viseu, formação para estagiários de Educação Social para implementação nos locais de 

estágio. Esta articulação mantém-se desde 2017. 
 

Em Viseu, o Projeto de prevenção “Jogos+Vida” enquadrou a aplicação do “Eu e os Outros” nas 

suas ações, desde 2014. 

Ao longo de todos estes anos de implementação foram sendo identificadas várias 

potencialidades, alguns constrangimentos e surgiram, também, propostas de melhoria que 

registamos de seguida: 
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Assim, de um modo global, temos verificado um decréscimo no número de formações, em 

especial a partir de 2018, ano em que o processo de acreditação foi desestabilizador e 

desmoralizador pela incerteza da sua aprovação e que deixou, claramente, marcas.  

  
Quadro 11 – Região Centro – Formações: Formandos em função do ano civil 

ANO Nº Formações Nº Formandos 

2012 18 207 

2013 17 332 

2014 12 250 

2015 17 244 

2016 12 168 

2017 10 212 

2018 8 193 

2019 1 15 

2020 0 0 

TOTAL 95 1621 

No entanto, a aplicação do programa continua a existir, especialmente, através das parcerias 

com os PRI, Escolas Superiores, Lares de Jovens, etc. 

Todos sabemos que o ano de 2020 tem sido multidesafiante e que está justificada a inexistência 

de formações. Esperamos que o novo ano venha a pôr, de novo, o “Eu e os Outros” no “mapa” 

da região centro. 

 
 

8.2.3 Região de LVT  

 

a) Reflexão sobre a população-alvo abrangida: 

Ao longo dos 8 anos que estão em foco, a Implementação do Programa “Eu e os Outros” passou 

por diferentes ciclos que podemos ligar a aspetos contextuais das escolas, organização das 

instituições CAD e aspetos relacionados com o próprio Programa.  

No entanto, na Região de Lisboa e Vale do Tejo manteve-se alguma continuidade dos números 

de adolescentes abrangidos, como reflete o quadro seguinte: 
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Quadro 12 – Região Lisboa e Vale do Tejo – Aplicação: participantes por ano 

Ano Adolescentes abrangidos 

2012 1497 

2013 1922 

2014 908 

2015 1711 

2016 1992 

2017 1075 

2018 109 

2019 207 

2020 a apurar 

 

A maior diminuição de intervenções com o E&O ocorreu em 2014, o que nos parece ligado, por 

um lado, a mudanças no contexto escolar, onde a maior parte das intervenções se realizam, por 

outro lado ao facto de, nesse ano, ter havido um esforço de formação dos nossos próprios 

técnicos, com um foco mais interno, que deu frutos nos anos seguintes. 

A diminuição de números a partir de 2017 teve muito a ver com as dificuldades relacionadas 

com a creditação do Programa, no que diz respeito a contar para a progressão na carreira dos 

professores. Na verdade, os professores que se sentem muito sobrecarregados, têm a 

obrigatoriedade de fazer um certo número de créditos de formação anualmente e estiveram 

com a carreira congelada durantes muitos anos, aderem sobretudo a formações que possam 

contribuir para a sua progressão, ao mesmo tempo que são úteis à sua atividade como 

docentes. 

Da parte da ARSLVT também houve uma rotatividade expressiva de técnicos, que nos obrigou 

a voltar a investir no processo de formação interna, o que foi relevante em 2019.  

O ano de 2020, como sabemos, está a ser um ano atípico, em que todos os planos tiveram de 

ser revistos. Levámos algum tempo a adaptar-nos. Ainda assim, houve adesão de muitos 

professores e agentes comunitários ao E&O, não desistindo de formações já iniciadas e 

utilizando as histórias "Eu enfrento a Covid-19 com os Outros" que foram um instrumento muito 

interessante e oportuno.  
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Entretanto, mais adaptados a todas as exigências da situação de pandemia, na Área da 

Prevenção da DICAD da ARSLVT estamos agora a realizar, em formato online, duas oficinas de 

formação, abrangendo um total de 42 formandos. 

 

b) Reflexão sobre a evolução do Programa e dos contextos de aplicação: 

Abordaremos agora alguns aspetos mais gerais que nos parecem com interesse para esta 

reflexão. 

 

A Formação e Aplicação em contexto escolar:  

  

- O tempo/área disciplinar de aplicação do Programa 

Esta análise 2012-2020 abrange um período temporal em que o investimento da educação foi 

muito mais nos conteúdos programáticos das disciplinas do que em áreas transversais ou de 

promoção de competências pessoais e sociais. Coincide com o fim da disciplina Área de Projeto, 

que era um contexto muito favorável, no que diz respeito aos tempos letivos disponibilizados, 

à pertinência das temáticas e às competências a desenvolver. Face a estas orientações as 

escolas reduziram o investimento em Programas como o “Eu e os Outros”.  

No ciclo político seguinte com a criação de disciplinas de Formação Cívica ou, atualmente, de 

Educação para a Cidadania, voltou alguma disponibilidade e necessidade destes Programas. As 

orientações curriculares de Educação para a Cidadania, integram muito adequadamente os 

objetivos do Programa “Eu e os Outros”. 
 

 - Obstáculos  

Ainda assim, o contexto escolar contém alguns aspetos que são obstáculos, como a grande 

rotatividade dos professores, a sua sobrecarga em termos de horários, entre aulas, atividades 

burocráticas e reuniões, deixando muito pouco tempo para a realização de ações de formação 

com cargas horárias exigentes como é o “Eu e os Outros”.  

Quanto à continuidade da aplicação, tem sido mais fácil que aconteça no contexto comunitário, 

nas escolas é muito frequente que após o ano da formação se perca a maior parte dos 

aplicadores, nos anos seguintes. Pode haver alguns que continuem sem nos darem 

conhecimento, mas pensamos que esses casos são muito residuais. O facto de haver, agora, 

formações de continuidade creditadas poderá talvez melhor este panorama. 

 

 Mais-valias 

Quando se conseguem ultrapassar os obstáculos, é geralmente considerado uma mais-valia e 

gera reações muito positivas, tanto nos professores e técnicos aplicadores, como nos alunos.   
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No contexto comunitário há experiências bastante positivas de utilização do Programa e é uma 

área em que devemos continuar e até aumentar o investimento. É neste contexto que se tem 

conseguido uma maior continuidade da aplicação, após a formação inicial dos técnicos, em 

alguns casos foi possível fazê-lo em ciclos de cinco anos. 

  

Parcerias com a Saúde Escolar 

Desde 2010 na DICAD da ARSLVT, a intervenção preventiva tem ganho muito com a 

possibilidade de ser desenvolvida em parceria com as Equipas de Saúde Escolar dos ACES. O “Eu 

e os Outros” é um dos Programas em que esta parceria se tem realizado. Os profissionais da 

Saúde Escolar, maioritariamente enfermeiros, mas também psicólogos, têm feito formação e 

têm implementado o programa, como aplicadores ou co-aplicadores com professores, nas 

escolas das suas áreas de influência. Também o têm apresentado nessas escolas, promovendo 

novas oportunidades de iniciar intervenções. 

Em 2016, uma das experiências de parceria Escola, DICAD - Prevenção e Saúde Escolar que 

incluiu a formação e a aplicação do “Eu e os Outros” foi apresentada num Simpósio com o Título 

"Fazendo Face aos Comportamentos Aditivos em Contexto Escolar" no 3º Congresso da Ordem 

dos Psicólogos Portugueses. 

 

c) Síntese: 

Entre 2012 e 2020 o “Eu e os Outros” foi um dos Programas de Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Sociais mais utilizados pela Área da Prevenção da DICAD - ARSLVT, a 

par com outros programas também de autores portugueses, como o Trilhos.  

Tem sido implementado em contexto escolar e contexto comunitário. Como na maior parte das 

intervenções, tem funcionado por ciclos, em que o ano em que se realiza a Oficina de Formação 

dos aplicadores é aquele em que se consegue maior abrangência na intervenção. 

 

8.2.4 Região do Alentejo 
 

A dinamização do programa “Eu e os Outros” conheceu no Alentejo, nestes 8 anos de 

implementação, três momentos distintos. 

O primeiro teve início temporalmente com o seu lançamento em 2007 onde a qualidade, 

pertinência e existência de recursos técnicos e humanos na comunidade, tinham 

correspondência no entusiasmo dos aplicadores, jogadores e adesão das instituições.  

Considerando o período entre os anos de 2009 e 2012, o somatório das três regiões que na 

altura compunham o Alentejo, revelavam 42 instituições a dinamizar o programa, 205 

aplicadores e cerca de 3000 alunos dos 2º, 3º ciclo e secundário e casas de acolhimento. 
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Contribuíram fortemente para esta realidade, além da excecional mais-valia preventiva do 

programa, a presença de 2 técnicos a tempo inteiro nas Equipas de Prevenção, a existência de 

projetos PORI (com intervenção primordial no eixo da prevenção) com aplicadores capacitados 

para a sua aplicação, o reforço das dinâmicas das equipas de educação para a saúde nas escolas, 

bem como a excelente articulação com as equipas de saúde escolar, a inexistência de 

programas estruturados e transversais nos curricula dos programas de Educação para a Saúde, 

a presença de um protocolo de avaliação e capacitação dos aplicadores ágil e desburocratizado, 

uma estabilização do corpo docente e a garantia que esta premissa assegurava a continuidade 

na aplicação do programa no ano posterior. 

Volvido este período de grande fulgor, iniciamos uma segunda etapa que marca uma clara 

diminuição da aplicação e expansão do programa. 

Com o fim das disciplinas de Estudo Acompanhado, Formação Cívica e Área Projeto, a extinção 

do IDT no ano de 2012 e a delapidação de recursos humanos nas EP’s, a realidade 

anteriormente descrita altera-se substancialmente. 

A ausência de capacidade de resposta técnica e humana para assegurar a manutenção desta 

rede e o hiato provocado com esta fragilidade na intervenção nas escolas, criou condições para 

o surgimento de outros players no campo da promoção de competências socio emocionais, 

colocando o projeto como resposta secundária nos programas de educação para saúde. 

Nesta segunda fase, e antes da extinção do IDT, o Alentejo viu desmembrar todas as suas 

equipas de prevenção. Dos 6 profissionais com competências para dinamização do programa, 

só um se mantém, acumulando funções na coordenação técnica de um CRI e da área da 

prevenção na DICAD Alentejo. Apesar da reconfiguração das equipas, através da alocação e 

redistribuição de bolsas de horas para a realização de atividades de prevenção, não estão 

garantidas, de forma plena, as respostas preventivas aos problemas que os CAD colocam nos 

indivíduos e nas comunidades do extenso território alentejano (representa dois terços do país). 

No início do terceiro momento da vida do programa na região, estamos a identificar, com os 

constrangimentos já assinalados, as linhas projetivas para o futuro. 

Mais do que o lamento da perda de dinâmicas nesta caminhada de 8 anos, plasmada na 

expressão estatística da sua execução (no ano de 2017, foram alcançados 380 jogadores para 

29 aplicadores), queremos enfatizar as novas pistas que, integradas nos esforços que a Equipa 

Nacional de Coordenação do Programa atualmente dinamiza, colocam no relançamento do 

programa como uma realidade a concretizar a médio prazo. 

No período de transição para o ano de 2021, está a ser feito um esforço para acompanhar a 

estratégia nacional do SICAD no relançamento do programa. Assim, foram feitas diligências 

para a manutenção das bolsas de aplicação ainda ativas e, simultaneamente, a reciclagem de 

aplicadores seniores que residualmente vão garantindo a sua dinamização. Através das equipas 
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dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), autarquias e outras IPSS’s da região, 

estão a ser realizadas sessões de divulgação do programa, na perspetiva da sua motivação e 

futuro encaminhamento para o Plano de Formação Acreditada que vamos lançar em articulação 

com os Centros de Formação de Professores das várias regiões do Alentejo. 

Neste quadro projetivo, começamos por reiterar a expetativa do alargamento dos recursos 

humanos das EP’s, a inclusão dos estabelecimentos do ensino superior na rede dos parceiros, a 

integração do programa nas várias intervenções que na comunidade vão sendo dinamizadas, a 

consolidação da colaboração e participação dos projetos CLDS na expansão do programa, a 

aferição das possibilidades de cooperação transfronteiriça com a Extremadura Espanhola, e a 

exploração das linhas de integração nas novas competências que os municípios em breve 

assumirão nas áreas da saúde e educação.  

Aproveitando o crescente interesse que a história “Eu enfrento a Covid 19, com os outros” 

suscitou entre os técnicos, consideramos ainda importante o estabelecimento de uma 

articulação mais estreita com a educação no sentido de posicionar o programa como recurso 

estratégico na execução dos seus programas nacionais (tabagismo, educação sexual, 

alimentação, VIH, etc.). Por fim, destacamos a potenciação do Observatório Regional dos 

Consumos, com lançamento previsto para próximo ano, nos processos de diagnóstico dos CAD 

em meio escolar.  

Encerramos, afirmando que o Programa “Eu e os Outros” é um instrumento de intervenção 

preventiva sólido, eficaz e com provas dadas, mas que só será uma realidade mais perene na 

vida das nossas comunidades quando for integrado numa estratégia nacional mais estruturante 

e abrangente de prevenção que contemple, entre outras variáveis, a afetação de recursos 

humanos nas equipas de prevenção.  

A qualidade e excelência preventiva do Programa, não pode estar dependente da boa vontade 

e esforço pessoal dos técnicos. 

 

8.2.5 Algarve 
 

A implementação do programa Eu e os Outros, no Algarve, está integrada num vasto leque de 

atividades preventivas da ETEP, sendo esta a única equipa de prevenção da DICAD, em toda a 

região. Deste modo, a estratégia tem passado por integrar escolas que vão desde o sotavento 

ao barlavento algarvio, no entanto, tendo a noção de que para atingir números mais 

significativos seriam necessários mais recursos técnicos e humanos. Em todo o caso, pode-se 

dizer que de 2007 a 2010/2011 o programa teve, no global, maior expressividade na região, 

comparativamente com os anos posteriores. 

Ao longo dos 9 anos, de 2012 a 2020, o desenvolvimento deste programa tem decorrido com 

alguma heterogeneidade, quer em termos de número de população-alvo envolvida 
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(população-alvo estratégica: professores/técnicos aplicadores; e população-alvo final: jovens), 

quer em termos de contexto (meio escolar; meio comunitário), como se pode ver nos quadros 

que se apresentam de seguida. 
 

Quadro 13 – Região do Algarve – Formação: formandos por ano  

ANO Nº Grupos de Formação Nº Formandos/Aplicadores  

2012 2 30 professores 

2013 1 13 técnicos 

2014 2 30 professores 

2015 1 24 professores 

2016 ----- ----- 

2017 1 20 técnicos 

2018 1 13 técnicos 

2019 1(grupo informal) (1) 2 técnicos 

2020 A apurar A apurar 

TOTAL 9 132 

 

(1) Tratou-se de um grupo de 2 aplicadores com formação prévia de anos anteriores que replicaram uma história 
em 2019; fizeram atualização formativa. 

 

 Quadro 14 – Região do Algarve – Aplicação: jovens / instituições por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dificuldade em ter o programa em meio escolar de anos para outros, de uma forma mais 

constante e com maior expressão quantitativa, prende-se com questões associadas à 

Ano Nº de escolas / entidades  Nº de jovens 

2012 11 escolas 418  

2013 4 entidades 104 

2014 8 escolas 470 

2015 7 escolas 355  

2016 ----- ----- 

2017 11 entidades 198 

2018 7 entidades 127 

2019 1 entidade  20  

2020 A apurar posteriormente A apurar 

TOTAL 49 1692 
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acreditação da formação de professores. Este último processo decorreu de forma irregular ao 

longo dos 9 anos e teve repercussões significativas na adesão dos docentes à implementação 

do programa, por vezes criando situações constrangedoras, o que se refletiu na ausência de 

professores no programa a partir de 2016/2017. 

Por outro lado, a inexistência de disciplinas como o Estudo Acompanhado, Formação Cívica ou 

Área Projeto, acentua ainda mais a realidade antes referida. 

Algumas alterações e constrangimentos ao nível das estruturas de apoio às atividades de 

Educação para a Saúde em meio escolar, em algumas das escolas da região, são um fator a 

considerar no âmbito da implementação do programa “Eu e os Outros”. 

A implementação do programa “Eu e os Outros” exige de forma proactiva um investimento 

constante em dinâmicas de divulgação, identificação de necessidades, atualização de parcerias 

e disponibilidade efetiva das mesmas, o que nem sempre tem sido possível, por fatores que nos 

têm sido alheios. 

De um modo genérico, o balanço tem sido positivo, considerando-se como aspetos mais 

positivos do programa os seguintes, com base nas análises efetuadas e na recolha de 

informação junto dos aplicadores e dos próprios formadores:  

• Pertinência dos temas presentes nas histórias, que vão para além dos CAD, explorando 

áreas atuais e importantes da adolescência (ex: sexualidade, grupo de amigos/pares, 

comportamentos alimentares, bullying, violência no namoro, família, entre outros).  

• As histórias permitem uma abordagem clara e eficaz de um tema ou problemática, bem 

como a dinâmica do jogo possibilita o assumir de um personagem num processo de 

tomada de decisão, aspetos que conferem a possibilidade de antecipação de vivências. 

• Possibilita um melhor conhecimento dos alunos/jovens pelo professor/técnico.  

• O programa apela à pertinência do trabalho em parceria.  

• Contém potencial para melhorar aspetos da relação interpessoal e troca de 

experiências, nomeadamente entre os jogadores(jovens) no próprio grupo, e entre 

jogadores e aplicador (professor/técnico). 

Considera-se que alguns dos aspetos a melhorar, são os seguintes: 

• Reduzir a carga burocrática de procedimentos administrativos. 

• Revisão/reformulação do protocolo de avaliação. 

 

O programa “Eu e os Outros” assume-se como um projeto formativo que pretende ser um 

contributo importante na resposta a uma diversidade de temas e áreas que fazem parte do 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar, e tendo como objetivo, em 
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simultâneo, o desenvolvimento nos jovens de competências para a vida no domínio 

psicossocial, a sua utilização podendo estender-se ao meio comunitário. 

Quanto a parcerias, no geral, e sempre que necessário, os vários aplicadores envolveram desde 

o início na dinamização do programa, diferentes parceiros, tais como: Programa Escola Ativa 

(Programa de Combate à Obesidade infantil da região do Algarve); PES - Programa de Educação 

para a Saúde; APAV, Saúde Escolar e PSP- Polícia de Segurança Publica, Escola Segura, IPDJ, 

entre outros. 

Ao nível institucional, a ETEP/DICAD da ARS Algarve, IP, assumiu a importância do trabalho em 

parceria, interna e externa, na implementação do programa “Eu e os Outros”, nomeadamente 

com algumas equipas de Saúde Pública e de Saúde Escolar, em determinadas fases do processo 

(Ex: apresentação e divulgação do programa, etc.), em determinados momentos, no período 

temporal em questão. O mesmo se pode dizer sobre a relação institucional com a estrutura 

regional da Educação.  

Em 2020, pleno ano de pandemia COVID-19, a criação da narrativa “Eu Enfrento a Covid-19 com 

os Outros” assume-se como um instrumento de trabalho pertinente, inovando também pelo 

fato de integrar o meio familiar na sua abordagem. Na região do Algarve, temos ainda de 

atualizar o levantamento no âmbito da sua implementação. 

 

 

8.2.6 Região Autónoma dos Açores 

 

A parceria entre o SICAD e a Região Autónoma dos Açores (RAA) para a implementação do 

Programa Eu e os Outros começou em 2015, com o desenvolvido projeto piloto coordenado 

pela Casa de Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira, por delegação da Direção Regional da 

Saúde.  

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), 
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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.  

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.  

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

intervenção que se desenvolveu entre abril e junho de 2016. 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. 

No final de 2016, e com a constituição da XII Legislatura do Governo Regional dos Açores, foi 

criada a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências (DRPCD) que permitiu um 

incremento de intervenções na área dos CAD e consequentemente maior interligação com o 

SICAD. 

No ano de 2017, em termos de parceria, a articulação promoveu, o desenvolvimento de um 

plano de trabalho que envolveu a formação de docentes e outros profissionais com intervenção 

junto a adolescentes bem como o acompanhamento de um técnico da Casa do Povo de Santa 

Bárbara que, por delegação da DRS, assumiu a coordenação local da intervenção. O resultado 

desta experiência foi considerado insatisfatório em função de um conjunto de requisitos que 

não puderam ser reunidos, nomeadamente o envolvimento ativo da Direção Regional da 

Educação na criação de condições para uma maior consistência do trabalho desenvolvido. A 

insatisfação prendeu-se essencialmente com a reduzida dimensão dos grupos de formação e 

com a dificuldade de garantir horários e condições aos aplicadores para a intervenção. No final 

do ano letivo 2016/17, foi acordada a suspensão da intervenção, aguardando o 

estabelecimento de condições mais favoráveis as quais começaram pela criação, por parte da 

Secretaria Regional da Saúde, da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências. 

 

Desta forma, intervenção desenvolvida na Região Autónoma dos Açores conheceu no decurso 

de 2018 um período de interregno que coincidiu com uma fase de estruturação e consolidação 

da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências.  

 

Em 2019 retomou-se a intervenção com a RAA e considerando que na RAA existem alunos 

integrados em Centros de Desenvolvimento de Inclusão Juvenil (CDIJ), e que até ao ano letivo 

2019/2020 estes não eram alvo de intervenção da Saúde Escolar, julgou-se pertinente que se 

iniciasse a intervenção pela Saúde Escolar através de um programa devidamente estruturado e 



   

78 
 

com avaliação de impacto já conhecida, daí a escolha do programa “Eu e os Outros” do SICAD. 

A aplicação do programa nos CDIJ será da responsabilidade das equipas de Saúde Escolar e dos 

respetivos parceiros (Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira e APADIF – Associação de 

Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial). Na Ilha Terceira, devido à restruturação do CDIJ, 

decidiu-se que a aplicação do programa seria nos alunos das Escolas Profissionais do Concelho 

de Angra do Heroísmo, também eles alvo da intervenção da Saúde Escolar. 

Para a efetivação da aplicação do programa foi assinado um Acordo de Parceria entre a 

Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores e o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências no âmbito da implementação do Programa “Eu 

e os Outros”, a 19 de julho de 2019. 

Durante o ano de 2019 foi efetuada a formação a todos os aplicadores do programa (julho de 

2019), selecionado o público-alvo para a intervenção, feitas reuniões com os responsáveis das 

instituições onde será aplicado o programa e feita a calendarização da aplicação do programa. 

Em novembro de 2019 foi realizada a primeira reunião de supervisão. 

As sessões do programa decorreram de janeiro a março de 2020, num total de 9 grupos, 

abrangendo um total de 165 jovens. 

Para o ano letivo 2020/2021 pretende-se alargar a intervenção do programa a mais grupos 

(outras escolas profissionais e outros CDIJ da RAA), num total previsto de 250 alunos. 

 

 

8.3 Intervenção coordenada pelo SICAD 

 

Ao longo dos 8 anos da vigência do PNRCAD, o SICAD, chamou a si a tarefa de desenvolver 
projetos-piloto com diferentes entidades parcerias, visando a exploração de estratégias 
específicas ou testando adaptações introduzidas em narrativas. Deste modo, cada parceria que 
aqui for relatada, reflete uma área específica de desenvolvimento nomeadamente (1) o 
desenvolvimento de narrativas com a CMO, (2) o envolvimento de CDT e a parceria com a Escola 
Segura testada no AE do Lumiar e na CMO, (3) a adaptação da implementação do E&O ao 
contexto de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias com o IPDJ e por fim, a exploração 
do contexto de educação militar não profissional com a Direção Geral dos Recursos da Defesa 
Nacional  

 

 

8.3.1 Concelho de Odivelas (2012-2020) 

 

A parceria desenvolvida com o Gabinete de Saúde e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas 
tem por objetivo a testagem de novas abordagens ou novos conteúdos introduzidos nas 
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narrativas anteriormente existentes. Iniciada em 2013, a colaboração permitiu a progressiva 
formação de um grupo estável de aplicadores que, com a experiência acumulada, o qual 
proporcionou à coordenação nacional uma visão crítica das experiências desenvolvidas 
fornecendo os elementos necessários à validação das mesmas, antes da sua generalização 
nacional junto às equipas de prevenção das DICAD das ARS. 

O quadro que se segue traduz a progressão do Programa ao longo dos 7 anos de colaboração: 
 

Quadro 15 – Concelho de Odivelas – Síntese da intervenção por ano letivo 

 
Instituições 

Aplicadores 
Base / Aprofundamento 

Docentes / Não docentes 

Nº de alunos 
M/F 

Escolaridade 
Narrativa 
aplicada 

2013/14 5 

25 (B) = 1.350 h de formação 

12 / 13 

5 enfermeiros + 5 psicólogos, 1 tec 
autárquico, 2 técnicos ONG 

248 

52% / 48% 

Entre o 7º e o 12º 

Idades entre os 12 e 
os 22 anos 

Narrativa 8 

2014/15 
5 

1 nova 

26 (B) = 1.404 h de formação 

17 / 9 

3 enfermeiros + 1 psicólogo + 1 tec 
autárquico + 4 técnicos ONG 

209 

48% / 52% 

Entre o 7º e o 11º 

Idades entre os 12 e 
os 22 anos 

Narrativa 8 

2015/16 
7 

2 novas 

14 (Ap) = 420 h de formação 

3 / 11 

7 enfermeiros + 3 psicólogos + 1 tec 
autárquico 

181 

61% / 39% 

Entre o 7º e o 11º 

Idades entre os 12 e 
os 21 anos 

Narrativa 4 

2016/17 

8 

3 novas 

 

9 (B) / 7 (Ap) = 696 de formação 

1 / 15 

5 enfermeiros + 5 psicólogos, 1 tec 
autárquico, 4 agentes PSP 

144 

60% / 40% 

Entre o 8º e o 11º 

Idades entre os 12 e 
os 19 anos 

Narrativa 6 

2017/18 9 

6 (B) / 20 (Ap) = 924 h de formação 

6 / 20 

6 enfermeiros + 7 psicólogos, 1 tec 
autárquico, 4 agentes PSP, e tec superiores 

244 

53% / 47% 

Entre o 7º e o 12º 

Idades entre os 12 e 
os 21 anos 

Narrativa 5 

2018/19 7 

14 (ap) = 420 h de formação 

2 /14 

4 enfermeiros + 4 psicólogos, 1 estagiário 
CMO, 3 agentes PSP 

133 

58% / 42% 

Entre o 8º e o 12º 

Idades entre os 13 e 
os 20 anos 

Narrativa 2 

2019/2020  

14 (B) / 9 (Ap)  

6 / 17 

4 enfermeiros + 6 psicólogos, 1 estagiário 
CMO, 4 agentes PSP + 1 Coord. ATL 

Em curso Em curso Narrativa 8 

TOTAIS 11 81 técnicos formados 1.159  
5 narrativas 
diferentes 

 

Esta experiência de colaboração tem-se revelado de uma enorme riqueza. Alguns dos 
aplicadores que ainda este ano implementaram o programa têm tantos anos de participação 
quantos os anos de parceria. A conjugação de pares de aplicadores integrando diferentes 
formações e sensibilidades revela-se, neste concelho, uma prática de enorme riqueza, 
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destacando a participação dos enfermeiros de saúde escolar e os agentes do Programa de 
Proximidade Escola Segura. Se numa primeira fase foi possível contar com o envolvimento de 
ONG com intervenção no Concelho, aos poucos e poucos essa participação desapareceu. De 
destacar, pela negativa, a dificuldade de mobilizar e estabilizar docentes para a uma 
intervenção continuada, ainda que um dos aplicadores que participou ao longo dos 7 anos de 
colaboração seja professor numa das escolas que todos os anos integra a lista de instituições 
envolvidas.  

É importante destacar que o Programa formou 81 profissionais diferentes num volume 
formativo de 5.214 horas. Foram envolvidos 1.159 jovens, com uma distribuição relativamente 
homogénea entre ambos os sexos e cobrindo níveis de ensino entre o 7º e o 12º ano do ensino 
obrigatório.  

No total foram exploradas 5 narrativas diferentes. Os profissionais envolvidos nesta linha de 
ação, participaram ativamente no levantamento de temas para a narrativa 8 e 2, e testaram as 
adaptações introduzidas na narrativa 4 e 6. No ano de 2020, estava previsto o ensaio, pela 
primeira vez de uma experiência de tutoria, com os aplicadores mais velhos a assumirem 
algumas das sessões de supervisão dos aplicadores em formação de base. Infelizmente a 
situação pandémica levou à suspensão temporária da formação iniciada em 2019, estando a 
mesma a finalizar-se no ano letivo 2020/21.    

 

 

8.3.2 Instituto Português da Juventude (2013-2015) 
 

A intervenção conjunta com o IPDJ começou a ser desenvolvida no ano de 2013, no qual foi 

celebrado o protocolo entre o IPDJ e os SICAD no âmbito do Programa Cuida-te. O objetivo era 

de desenvolver um processo através do qual, se formaria uma equipa de coordenação a partir 

dos serviços Centrais do IPDJ, a qual coordenaria o trabalho a desenvolver pelos seus técnicos 

das estruturas distritais. Um projeto de trabalho foi elaborado conjuntamente e submetido para 

aprovação por cada uma das partes às suas direções. O projeto previa o desenvolvimento do 

Programa por associações juvenis formadas para o efeito em contexto de Campo de Ferias ou 

de Ocupação de Tempos Livres. As instituições deveriam candidatar-se dentro dos 

procedimentos já adotados pelo IPDJ para o financiamento deste tipo de atividades, sendo 

criada uma linha específica dirigida à Promoção da Saúde. Estes campos de ferias seriam 

organizados com a especial orientação para temas ligados à saúde e bem-estar, integrando-se 

a aplicação do E&O como uma das estratégias possíveis para atingir esse objetivo. 

Em 2014 começou por se proceder à capacitação de técnicos do IPDJ para se constituírem como 

mestres de jogo visando por um lado proporcionar a experiência de aplicação em contexto dos 

gabinetes de apoio à juventude e, por outro, virem a assumir a função de elementos de apoio 

à implementação do Programa junto às associações juvenis. A formação abrangeu um total de 

12 técnicos, dois por região e dois técnicos da futura equipa de coordenação central, com uma 
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carga horária de 26 horas de formação presencial. A esta formação deveria seguir-se a 

implementação do Programa por parte dos técnicos do IPDJ com supervisão por parte das 

equipas de prevenção dos CRI/ARS. 

No decurso da formação foi considerado difícil a implementação por partes dos elementos 

formados devido à falta de condições de captação de jovens de forma estável. Considerou-se 

que esta dificuldade poderia ser ultrapassada através da articulação com os CRI, ficando a 

formação sem a parte prática por concretizar.  

A implementação no contexto de Férias em Movimento deveria decorrer entre julho e 

setembro visando a concretização de 20 grupos, num máximo de 400 participantes no total, 

bem como a Formação de animadores/monitores de Programas de Ocupação de Tempos Livres, 

visando a realização de 20 projetos, com um máximo de 300 participantes no total. Após o 

processo de candidatura tendo sido aprovadas 10 candidaturas, 3 na região de Lisboa e Vale do 

Tejo e 7 na região Norte. Seguiu-se a formação de animadores/monitores de Campos de Férias 

tendo sido agendadas duas formações, uma a sul e outra a norte (junho e julho, 

respetivamente). As formações abrangeram 21 técnicos entre profissionais do IPDJ (11) e 

monitores (10) das associações cuja candidatura foi aprovada.  

Dos 10 programas dois não se chegaram a concretizar. Em termos de abrangência as 8 

intervenções envolveram 145 jovens, 91 do sexo feminino e 54 do sexo masculino, com uma 

idade média de 14 anos. 

 

Em 2015, 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. Nesse encontro, decidiu-se que:  

(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 das 

equipas e de saúde, fixando-se essa cota em 5 entidades por região, 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 obrigatoriedade de (1) supervisão, (2) pelo menos uma reunião de planeamento 

presencial, e, (3) se possível, prever uma visita por parte do supervisor ao local da 

implementação. 

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, 
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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. 

Em maio de 2015 perfilava-se um cenário de 16 campos de férias distribuídos do seguinte 

modo: Norte: 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 dos requisitos estabelecidos, 

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 dos campos desenrolou-se em Coimbra em 

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.  

Na execução dos 5 projetos, apenas 3 foram concretizados 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.  

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, previu-se o desenvolvimento do 

Programa em 30 campos de férias com a capacitação de 30 formandos, com base em 2 

formações: uma ao norte e outra ao sul a serem concretizadas em março, na sequência de um 

processo de mobilização de entidades a ser concretizado conjuntamente em fevereiro. 
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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 mútua 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. 

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 nem nos anos subsequentes. 

 

 

8.3.3 Projeto-piloto em parceria com a CDT de Lisboa e a PSP de Lisboa (2015/16) 

 

Este projeto-piloto foi desenhado 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. 

As 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, decorreram em maio de 2015. O documento delineado 

determinava que (1) a CDT assumira uma função de pivot na comunicação entre todos os 

parceiros e mobilizaria dois técnicos para a aplicação da narrativa 6, (2) o SICAD assumiria a 

função formadora e supervisora de todos os processos a desenvolver no âmbito deste projeto-

piloto; (3) a 3ª Divisão da PSP seria um parceiro ativo na implementação do programa através 

de agentes do Programa Escola Segura. Um agrupamento de escolas situado dentro do 

perímetro de ação desta esquadra, seria convidado para desenvolver o Programa. Por fim a 

DICAD da ARS LVT seria convidada a acompanhar o processo visando o seu potencial 

alargamento futuro;  

O consórcio reuniu com o Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira e com o Agrupamento de 

Escolas do Lumiar, tendo-se optado por esta última em função de reunir melhores condições 

para o desenvolvimento do projeto-piloto. Em outubro concretizou-se uma sessão de 

apresentação do programa a diretores de turma do Agrupamento de Escolas Professor Lindley 

Cintra (Lumiar). Com base nessa apresentação, foram abertas inscrições para que professores 

interessados se inscrevessem na formação a iniciar em janeiro de 2016.  
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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. No final foram vinte 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 foram constituídos 9 grupos de aplicação, abrangendo um total de 185 alunos. 

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

as Drogas”, sendo explorado 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.  

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

implementação da narrativa. 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 coordenação por parte da equipa de prevenção da DICAD 

ARS LVT. Apesar do interesse por parte de alguns dos aplicadores esta hipótese nunca se 

concretizou. 

 

 

8.3.4 Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional (2018-2020) 

 

No ano 2018 foi levado a cabo um processo de planeamento da intervenção que envolveu a 

auscultação às coordenações pedagógicas dos Estabelecimentos Militares de Ensino não 
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superior - Colégio Militar (CM) e Instituto Pupilos do Exército (IPE), a divulgação do Programa 

junto a docentes com funções específicas nas mesmas – diretores de turma, coordenadores de 

ciclo – e a calendarização da intervenção.  

O ano de 2019, marca o início da implementação do Programa, em contexto de Ensino Militar 

não Profissional. Como base nas condições criadas ao longo do ano de 2018, foram constituídos 

dois grupos de formação, um no Colégio Militar integrando 15 elementos e outro no Instituto 

dos Pupilos do Exército constituído por 16 formandos. 

O processo de formação foi iniciado ainda em dezembro de 2018, tendo-se prolongado até 

junho de 2019. No decurso da formação, alguns dos formandos inscritos desistiram. Deste 

modo, apenas 27 formandos concluíram a totalidade da formação, catorze do grupo de 

formação referente ao CM e treze da formação referente ao IPE. 

No total foram constituídos 11 grupos de aplicação, 5 no CM e 6 no IPE, abrangendo um total 

de 216 alunos. O grupo alvo da intervenção desenvolvida no CM revelou-se heterogéneo em 

termos de género (34% do género feminino e 66% do masculino), e muito homogéneo em 

termos de idades já que, o intervalo das mesmas se situou entre os 12 e os 15 anos, em função 

da estratégia definida previamente de incidir sobre as turmas do mesmo ano escolar. Já em 

relação ao grupo alvo da intervenção desenvolvida no Instituto dos Pupilos do Exército se a 

heterogeneidade em termos de género se verificou igualmente (30% do género feminino e 70% 

do masculino), já em termos de idades, o grupo revelou-se claramente heterogéneo já que a 

estratégia definida previamente permitiu o desenvolvimento do Programa com turmas de 

diferentes anos escolares, tendo-se verificado o envolvimento de turmas de 4 anos distintos.  

O Programa foi aplicado incidindo sobre três narrativas selecionadas pelos formandos em 

função do nível de desenvolvimento do seu grupo e da pertinência dos temas abrangidos.  

A distribuição das narrativas por grupos de aplicação em função da instituição de pertença foi 

a seguinte: 
 

Quadro 16 – Estabelecimentos Militares de Ensino – Aplicadores por narrativa 

 Colégio Militar Instituto dos Pupilos do Exercito 

Narrativa 1 3 Grupos = 59 participantes  

Narrativa 3 2 Grupos = 39 participantes 5 Grupos = 97 participantes 

Narrativa 6  1 Grupo = 28 participantes 

 

Com o intuito de aprofundar as temáticas abordadas nas narrativas, vários aplicadores 

envolveram na dinamização do Programa, recursos da comunidade tais como agentes do 

Programa de Proximidade Escola Segura, e profissionais de Saúde (Hospital D. Estefânia). Foram 

igualmente desenvolvidas sessões em torno de experiências sobre o efeito do tabaco no 
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organismo e sessões de dinâmicas de grupo para aprofundar a experiência de confiar nos outros 

e assumir a responsabilidade sobre o bem-estar dos colegas. 

Procedeu-se à avaliação pré e pós intervenção dos jovens envolvidos utilizando um 

questionário adaptado do protocolo normalmente utilizado no E&O. Os dados foram 

trabalhados pela equipa de coordenação do Programa na Divisão de Saúde Militar da DGRDN. 

A avaliação pós-formação foi concretizada a 25 de junho de 2019.  
 

O planeamento do novo ano letivo – 2019/20 – determinou uma reformulação da relação da 

coordenação do Programa no SICAD com a equipa coordenadora da intervenção em contexto 

militar. De acordo com o planeado, no segundo ano de intervenção, as duas técnicas de apoio 

passariam a assumir uma função mais próxima dos aplicadores, permitindo com isso que a 

coordenação do SICAD passasse a uma posição secundária. Nesse sentido ficou acordado que 

estes elementos assumiriam a responsabilidade da supervisão do grupo de formação de base. 

A coordenação do SICAD assumiria uma função de supervisionar este trabalho de suporte 

técnico. Já em relação ao grupo de aprofundamento, por ser previsível que se dedique a uma 

nova narrativa, a supervisão manter-se-ia a cargo da coordenação do SICAD. 

Deste modo, foi desencadeado o processo de constituição dos dois grupos de interventores, 

um de aprofundamento, constituído por aplicadores oriundos do grupo original, e um novo 

grupo de iniciação, a mobilizar a partir de um processo de divulgação a ser desenvolvido em 

cada uma das duas instituições de ensino pela coordenação pedagógica local.  
 

À semelhança do ano anterior, foi concretizada uma sessão de apresentação do Programa a 

docentes do Colégio Militar, tendo-se posteriormente aberto inscrições a quem se mostrasse 

interessado. O Grupo de Aprofundamento reuniu 13 inscrições, tendo o Grupo de Formação de 

Base, totalizado 14 inscrições. Ficou acordado que o grupo de aprofundamento incidiria a sua 

intervenção na narrativa 4, abordando as questões das dependências sem substância. O grupo 

de base, aplicaria, à semelhança do ano anterior, a narrativa 1, centrada sobre questões ligadas 

ao álcool e ao comportamento alimentar, ou a narrativa 3, mais ligada ao tabaco e ao bullying. 

A Formação foi calendarizada para ter início a 16 novembro, e concluir a fase presencial a 20 de 

dezembro. Procurou conjugar-se as necessidades dos dois grupos, criando momentos de 

formação comum, em que os formandos mais velhos respondessem a questões práticas do 

programa aos mais novos, servindo os segundos de grupo alvo para o treino de aplicação da 

nova narrativa.  

Devido a alterações de última hora, foi necessário desdobrar um dos dias da formação de 

aprofundamento tendo sido remetido para o início de janeiro o aprofundar dos conteúdos 

teóricos ligados à narrativa 4, nomeadamente, o gaming/gambling, o cyberbulling e o 

cibersexo.   
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Ficou acordado, dar início à intervenção e consequentemente à supervisão a partir de janeiro 

de 2020. 

Não obstante, em março de 2020, com a Pandemia por coronavírus (SARS-CoV-2), que obrigou 

ao encerramento das escolas a 16 de março, os docentes e alunos sofreram um processo de 

adaptação único e completamente novo, passando a ter um modelo de ensino e aprendizagem 

à distância (online) e síncrono. 

Ora, o Programa “Eu e os Outros” passou a ser administrado de forma virtual, o que implicou 

determinados ajustamentos. No início do ano letivo de 2019/2020, os docentes começaram por 

aplicar a narrativa escolhida, maioritariamente a narrativa 4, cuja temática principal é a Família, 

adaptando-a ao contexto e realidade da turma. 

A partir do momento em que se deu o confinamento e foi iniciado o método de EAD, pelas 

características e desenho de aplicação das histórias que integram o Programa “Eu e os Outros” 

e que envolvem várias dinâmicas de grupo, bem como a falta de experiência de aplicação à 

distância por parte dos professores, tornou-se difícil dar continuidade a esse trabalho. Os 

aplicadores decidiram mudar de narrativa e aplicar uma narrativa nova, criada durante o 

período de confinamento e delineada já a pensar nestas dificuldades e na tentativa de 

promover uma maior autonomia por parte dos MJ. 

A nova narrativa chama-se - “Eu enfrento a Covid-19 com os outros”, e aborda a doença e os 

riscos associados aos comportamentos aditivos. A história teve um impacto muito positivo em 

alunos e docentes, visto tratar-se de uma temática muito atual e de grande relevância. 

Não obstante, devido à Pandemia por SARS-CoV-2 e consequente mudança de condições de 

aplicação, foram dadas duas alternativas aos formandos que não tivessem a possibilidade de 

continuar a aplicação dentro dos prazos definidos, a de desistirem ou suspenderem a formação, 

adiando a sua concretização até ao final do ano, mediante a implementação da narrativa no 

primeiro período no novo ano letivo. Dos 14 formandos do curso de base, 6 decidiram dar 

continuidade à intervenção e os restantes 8 suspenderam a formação. Dos 13 formandos do 

curso de aprofundamento, 4 decidiram continuar e 9 suspenderam a formação. Os formandos 

que suspenderam a formação têm estado a retomá-la no primeiro trimestre do ano letivo 

2020/2021, pelo que só em 2021 será possível apresentar os resultados do segundo ano de 

implementação do Programa nos Estabelecimentos de Ensino Militar Não Profissional. 

 

8.4 Cooperação Internacional 
 

Ao longo dos 8 anos entre 2012 e 2020, foram várias as manifestações de interesse expressas 

por organismos de outros países. Fruto da divulgação do E&O no âmbito dos trabalhos da 
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COPOLAD, países como o Peru e o Equador solicitaram reuniões de trabalho visando a 

adaptação do Programa às suas realidades nacionais.  

Do mesmo modo, na sequência da apresentação das estratégias portuguesas de prevenção na 

II Urban Drug Policies que teve lugar em Varsóvia em 2016, a Fundação Polaca Fundacja 

Praesterno solicitou a possibilidade de desenvolver o Programa no âmbito de uma potencial 

linha de financiamento europeu para cooperação internacional.  

Representantes do Brasil e dos PALOP manifestaram interesse em conhecer o Programa no 

decurso das suas visitas ao SICAD no âmbito de processos de aprendizagem em torno do 

Modelo Português. Do mesmo modo, o Grupo Pompidou solicitou a apresentação da 

abordagem português no âmbito da prevenção, numa ação dirigida a um trabalho conjunto 

com Delegações da Georgia e da Abecásia.  

 

 

8.4.1 Cabo Verde 

 

O Programa “Eu e os Outros” começou a ser desenvolvido na República de Cabo Verde em 2015 

sob a coordenação da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD) do 

Ministério da Saúde e da Segurança Social. 

O protocolo assumido prevê a concretização de dois momentos de supervisão anual, durante 

os quais são identificadas as dificuldades sentidas, discutidas estratégias a adotar e iniciativas a 

desenvolver.  

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 a integrar o 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 4 a 7 de maio de 2015 com base no programa de formação e 

capacitação básica para a implementação do E&O conduzido pelos formadores Patrícia Pissarra 

e Raul Melo. 
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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.  

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.  

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 

sentidas ao nível da explicação de algumas expressões usadas quer nos questionários quer 

mesmo nas narrativas que requerem algum tipo de revisão. 
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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. 

De 9 a 12 de outubro de 2017, decorreu na Cidade da Praia a Formação de base sobre o 

programa preventivo E&O dirigido a Professores do Ensino Secundário. O objetivo da formação 

era capacitar os Professores para posteriormente aplicaram as duas histórias (narrativa 8 “Os 

perigos que espreitam por detrás do Álcool” e a narrativa 5 “Amores e desamores”), com as 

quais trabalharam durante o ano de 2018 em várias Escolas. Os Professores foram unânimes 

em afirmar que a experiência de implementação do E&O foi uma mais-valia na prevenção ao 

uso do álcool e outras drogas. Os convidados para as sessões manifestaram a sua satisfação por 

poder partilhar a sua experiência profissional e os alunos foram muito participativos e acham 

que valeu a pena. 

Os Professores mostraram a sua disponibilidade para continuar a aplicação no próximo ano 

letivo. 

Um dos maiores constrangimentos apontados foi conseguir um horário para aplicar as histórias, 

bem como a dificuldade de aplicar os questionários de avaliação por limitações na sua 

impressão. Foi reportado que a regularidade da implementação nem sempre foi a desejada face 

às dificuldades de calendário escolar. A falta de energia elétrica e materiais de suporte como 

computador e data show são também apontados por vários Professores que tiveram que se 

socorrer dos equipamentos pessoais, tendo em conta que cada Escola só dispõe de um 

computador e um projetor. 

Através das dinâmicas usadas durante a aplicação das narrativas foram trabalhados temas 

como o preconceito, os estereótipos e bullying. Contribuiu ainda para conhecer melhor a 

realidade e as experiências vividas pelos alunos.  

Em 2019, o Programa Eu e os Outros, continuou a ser objeto da colaboração entre o Governo 

Português e o Cabo-Verdiano que se traduziu em monitorização e supervisão. Foi remetido pela 

equipa técnica coordenadora da implementação do Programa nesta República um relatório 

referente à intervenção desenvolvida no ano 2018 e foi concretizada uma reunião de 

supervisão em novembro de 2019, na qual foi reportado que a implementação do Programa 

esteve suspensa em 2019, por motivos vários, prevendo-se a sua retoma em 2020, com base 

na replicação de um processo formativo de novos aplicadores e a adaptação de uma nova 

narrativa. 

 

8.4.2 Equador 
 

No segundo semestre de 2019, foram mantidos contactos com o governo do Equador no 

sentido de avaliar as condições para a adaptação do Programa à realidade deste país, formação 
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de profissionais e manutenção do processo de monitorização e supervisão técnica de uma 

equipa de coordenação equatoriana. Este processo proporcionou a concretização a 27 de 

novembro de uma sessão de apresentação do Programa a um grupo alargado de profissionais 

(aproximadamente 25 participantes) dos mais diversos setores da Comunidade de Quito – 

saúde, educação, sociedade civil entre outros -, visando a melhor compreensão do 

funcionamento do Programa e a avaliação das condições existentes para um futuro 

desenvolvimento do Programa. 

 

8.5 Síntese final 
 

Apresentamos no quadro que se segue, uma síntese dos dados dos vários anos de intervenção 
das diferentes regiões envolvidas na intervenção ao qual se acresce o trabalho desenvolvido 
pelo SICAD nos projetos-piloto da sua responsabilidade. 
 

Quadro 17 – Aplicação: Síntese global da intervenção por região e por ano 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAIS 

Norte 

I – 14 

A - 

J - 1289 

 

38 

314 

1623 

36 

389 

2818 

33 

341 

1938 

26 

264 

1344 

26 

271 

2321 

30 

289 

1984 

19 

125* 

2353 

222 

1993 

15 670 

Centro 

I – 87 

A – 207 

J -2748 

32 

332 

2137 

37 

250 

1773 

42 

244 

2920 

29 

168 

1016 

21 

212 

544 

21 

193 

844 

16 

15 

1237 

16 

- 

385 

301 

1621 

13 604 

LVT 

I – 31 

A – 96 

J - 1497 

19 

57 

1922 

17 

55 

908 

31 

103 

1711 

33 

161 

1992 

17 

64 

1075 

4 

8 

109 

8 

15 

207 

18 

82 

A apurar 

178 

641 

9 421 

Alentejo 

I – 16 

A – 46 

J - 1125 

14 

45 

924 

5 

11 

222 

 

1 

5 

76 

10 

20 

314 

12 

26 

315 

11 

17 

213 

6 

14 

138 

75 

184 

3.327 

Algarve 

I – 11 

A – 30 

J -418 

4 

13 

104 

8 

30 

470 

7 

24 

355 

- 

- 

- 

11 

20 

198 

7 

13 

127 

1 

2 

20 

A apurar 

49 

132 

1 692 

Açores 

I –  

A –  

J - 

  

4 

22 

56 

4 

28 

118 

2 

10 

122 

 

3 

20 

165 

A apurar 

13 

80 

461 

SICAD 

I –  

A –  

J - 

 

13 

46 

393 

10 

36 

289 

8 

34 

366 

8 

16 

144 

9 

26 

244 

9 

43 

349 

2 

27 

A apurar 

59 

228 

1735 

TOTAL 

I – 159 

A – 379 

J – 7.077 

69 

447 

5.087 

118 

706 

5.389 

130 

818 

8.149 

108 

737 

5.176 

95 

586 

3.741 

79 

537 

3.960 

76 

401 

4.138 

61 

248 

2.876 

895 

4.859 

40.506 

I – Instituições; A – Aplicadores; J – Jogadores 
*refere-se apenas aos aplicadores externos, falta apurar o número total de formandos. 
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Antes de avançarmos uma leitura deste quadro é importante realçar que este quadro não inclui 

em 2020, os dados resultantes do lançamento da nova narrativa dedicada à COVID-19. Esta 

opção tem a ver com o facto de se tratar de uma narrativa desenvolvida em moldes muito 

diferentes e de acesso aberto, pelo que o significado dos números seria completamente 

diferente. Contudo é importante valorizar o facto de que 1.576 pessoas responderam ao 

questionário de download da narrativa a qual foi, em princípio, explorada em grupo, 

nomeadamente famílias, grupos de amigos, salas de aulas, dinamização de grupos de jovens ou 

contextos terapêuticos. Deverá igualmente ser sublinhado que 186 técnicos solicitaram o 

manual para desenvolverem uma intervenção tecnicamente mais suportada, aproximando-se 

deste modo da condição de aplicador. 

 

Olhando agora para o quadro destaca-se, em primeiro lugar, o facto do Programa ter observado 

uma quebra significativa, nomeadamente por comparação com o ano anterior (2012) ao início 

do novo ciclo estratégico (2013-2020). Esta quebra é explicada pela mudança política e pela 

opção de suspensão de intervenções no decurso do ano de transição, em função de não 

estarem definidas as orientações a adotar. Em segundo lugar, destaca-se que, ainda que tenha 

havido um crescimento que teve em 2015 o seu valor máximo, este não se aproxima os níveis 

atingidos nos anos entre 2009 e 2012. (ver quadro 8). O terceiro aspeto a salientar é que a 

distribuição geográfica da abrangência atingida é claramente heterogénea traduzindo a 

diferença de recursos disponíveis de a variabilidade de estratégias traçadas em cada região. Um 

quarto aspeto a salientar, valoriza a dimensão atingida pelas linhas de ação dinamizadas pelo 

SICAD, inexistentes no período anterior ao início do novo ciclo estratégico. Um quinto ponto a 

sublinhar é o grande impacto (20%) que a demora na renovação da creditação da formação 

teve no grau de implementação do Programa. Por fim, gostaríamos de valorizar a perspetiva 

positiva que resultou da adoção de uma modalidade diferente no desenvolvimento da nova 

narrativa que, independentemente dos valores atingidos não poderem ser comparados com os 

atingidos pelo formato tradicional de implementação do E&O, proporcionou uma enorme 

divulgação do Programa, e a adesão ao formato aberto não apenas por profissionais mas 

igualmente pelas famílias, constituindo-se como um excelente recurso, complementar à 

intervenção em sala de aula. 
 
 
 
 

8.6 Reconhecimento do estatuto de Boa Prática em contexto 

 

Em 2015, no âmbito da Joint-Action Reducing Alcohol Related Harm (RAHRA) o E&O é 

reconhecido como uma boa prática para intervenção em Contexto Escolar integrando a lista de 
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13 programas europeus selecionados para o Tool Kit que deverá foi apresentado como produto 

no final da mesma em 2016. (Rados, S. et col, 2016) 
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9. Avaliação 

 

A área da Avaliação é uma das mais importantes do Programa e, claramente, aquela que 

presentemente se encontra num plano mais frágil. Isso não significa que não tenha sido desde 

muito cedo motivo de investimento da coordenação do Programa, mas apenas que se 

reconhecem um conjunto de limitações que partilharemos neste capítulo, lado a lado com os 

passos dados para tentar dar a consistência desejada a um programa desta natureza. 

 

9.1 Trabalho desenvolvido até 2012 

 

O Programa começou por fazer uma processo de validação da metodologia (2007) que 

proporcionou em 2008 um primeiro relatório centrado sobretudo sobre o processo, avaliando 

o interesse da abordagem e dos temas, clareza dos conteúdos e das regras, jogabilidade, 

satisfação proporcionada desejo de voltar a jogar. A avaliação abrangeu jovens de diferentes 

faixas etárias entre os 10 e os 18 anos, envolvendo 164 participantes de 4 instituições da cidade 

de Lisboa. Utilizando uma escala de 6 pontos, todas as respostas mereceram uma avaliação 

muito positiva, situada no primeiro quartil (médias entre 4,66 e 5,20), sobretudo ao nível do 

interesse dos temas e da satisfação com a atividade (acima de ponto 5). Este processo 

proporcionou o levantamento de sugestões de melhoramento que orientaram as produções 

seguintes. 

Numa fase inicial do Programa, foi construído um sistema muito completo de recolha de dados 

de processo que incluía os seguintes instrumentos dirigidos a diferentes atores no processo de 

implementação: 

 

1. Caracterização do grupo-alvo – (aplicador) 

2. Ficha de Aplicação - (aplicador) 

dia e hora, número de jogadores, número de parágrafos trabalhados, atividades 

realizadas, a satisfação proporcionada, a adequação (de acordo com o planeado), o 

grau de participação e notas sobre a sessão 

3. Questionário de Avaliação por história – (aplicador) 

4. Questionário de Avaliação Final – (aplicador) 

5. Grelha de recolha de elementos pós-sessão – (aplicador) 
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6. Questionários de Avaliação das Formações - (aplicador) 

7. Grelha de caracterização do grupo de acompanhamento (Técnico de Suporte) 

8. Identificação do Aplicador (Técnico de Suporte) 

9. Ficha de Planeamento (Técnico de Suporte) 

10. Ficha de acompanhamento (Técnico de Suporte) 

11. Questionário de Avaliação Final (Técnico de Suporte)  

12. Questionários de Avaliação das Formações (pelos formadores) 

13. Perceção de Habilitação para o acompanhamento (Técnico de Suporte) 

14.  Questionário de Avaliação Final/Satisfação- (Jogadores) 

Este protocolo de avaliação foi evoluindo ao longo dos tempos em função do feedback recebido 

quer pelos técnicos de apoio quer pelos aplicadores. 

 

A avaliação de resultados foi introduzida no ano 2008/09, com recurso aos seguintes 

instrumentos: 

• “ROPELOC” – “Review of Personal Effectiveness and Locus of Control” é especificamente 

concebido para ser sensível à avaliação da eficácia pessoal em áreas criticas da gestão 

quotidiana. 

• “CABS” - “Children´s Assertive Behavior Scale”, desenvolvido por L. Michelson e R. Wood 

em 1982 cujo estudo psicométrico foi publicado por S. Hobbs e D. L. Walle (1985) – um teste de 

competências e estilos de comunicação, constituído por 27 itens. 

• “CNS-IE” - “Children Nowicki – Strickland Internal – External”, desenvolvida por Nowicki 

& Strickland (1973). A escala foi concebida para avaliar a perceção da criança do grau de 

controlo que têm sobre os eventos em suas vidas. Para cada item o inquirido é convidado a 

indicar se acreditar cada afirmação é "verdadeiro" ou falsas ". 

Os questionários foram objeto de aplicação prévia e posterior à intervenção, sendo igualmente 

assumido o mesmo procedimento com um grupo controlo.  

Foi na altura recolhida uma amostra de 1005 participantes com idades compreendidas entre os 

9 e os 21 anos e uma distribuição homogénea entre sexos (53% rapazes e 47% raparigas). Foi 

igualmente recolhido um grupo controlo com 291 respondentes, situado no mesmo intervalo 

etário e com uma distribuição semelhante entre sexos. 

No relatório produzido era apresentada como conclusão dos dados recolhidos, que é possível 

verificar um aumento do seu locus de controlo interno, bem como uma maior assertividade dos 

elementos que constituem o grupo experimental. Este resultado era consonante para o CABS e 
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para o CNS-IE. No ROPELOC, foi muito significativas as mudanças verificadas na subescala que 

remete para a organização pessoal e de tempo. Pode ainda ler-se no relatório que pode 

“verificar-se os feitos de mudança nos restantes fatores, sendo mais predominante numas 

áreas mais do que em outras. Em todas elas existem diferenças significativas de mudança 

positiva.” 

Em função de se verificar uma correlação entre os 3 instrumentos, foi tomada a decisão de 

manter apenas a aplicação da versão reduzida do instrumento ROPELOC (Escala LEQ - Richards, 

G. E , Ellis, L. A., Neill, J. T. 2002) de modo a reduzir o tempo despendido no processo de 

avaliação.  

Os dados recolhidos nos anos seguintes reforçaram a perceção inicial. A amostra manteve as 

características no ano anterior, tendo alargado em 2010/11 para 1679 respondentes e em 

2011/12 para 2.955 respondentes. É possível ler no relatório de 2010/11 “Os benefícios obtidos 

incluem um melhor desempenho em todos os fatores avaliados exceto a motivação para atingir 

novos objetivos que foi o único fator que não foi verificada uma mudança positiva (…). Os 

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

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

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

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

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

das competências que nele são estimuladas.  

Já o relatório produzido em 2011/12, para além de confirmar os resultados anteriores, punha 

em evidência, impacto mais significativo no sexo feminino, e em grupos de maior risco (turmas 

PIEF) e nos níveis escolares de 6º e 8º ano de escolaridade. É interessante explorar a 

heterogeneidade da evolução positiva verificada nas diversas subescalas em função do nível de 

escolaridade sendo mais evidentes melhorias ao nível de Controlo Emocional, e Liderança entre 

os mais novos (5º e 6º anos mas com igual significância no 8º), Flexibilidade Intelectual (6º e 

8º), Gestão de Tempo / Organização pessoal (6º, 7º e 8º), e Competências Pessoais (9º) entre 

os mais velhos. A Liderança tem igualmente uma evolução mais significativa nos jovens do 10º. 

Estes resultados apontavam para impactos diferentes em função da idade e do género que 

mereceriam ser explorados nos anos seguintes 

 

9.2 Revisão dos Procedimentos de Avaliação 

 

A consciência de que o instrumento escolhido para a avaliação de resultados na intervenção 

estava centrado exclusivamente sobre competências de vida, levou à necessidade de 

reformular a abordagem avaliativa. 
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Ao longo de 2012 foi construído um instrumento específico tirando proveito do processo de 

construção da narrativa direcionada aos problemas ligados ao álcool. Nesse instrumento 

assumiu-se a recomendação anteriormente referida de alargar a avaliação de resultados a 

variáveis mediadoras para além do comportamento. Assim, o instrumento de avaliação incluía 

19 questões de conhecimento em cinco áreas distintas – características da substância, 

nocividade, metabolização no organismo, consequências e crenças – dois blocos de questões 

ligadas às atitudes, num total de 12 perguntas. Um quarto bloco incidia sobre os 

comportamentos, explorando idade de início, tipo de bebida, padrão de consumo em 

frequência e intensidade, mudanças comportamentais recentes, num total de 15 perguntas. 

Um quinto bloco era consagrado à avaliação de consequências do consumo auto (17 perguntas) 

ou hétero infligidas (6 perguntas), terminando o questionário com 6 perguntas de perceção de 

autoeficácia na gestão de problemas ligados ao álcool e 16 questões referentes a competências 

socioemocionais.  

Os resultados da psicometria deste instrumento foram apresentados em relatório (2012), 

antecipando a sua aplicação generalizada na fase de teste da narrativa que se iniciou em janeiro 

de 2013. A análise comparativa do comportamento do instrumento quando aplicado a uma 

amostra mais alargada, resultou numa nova revisão do questionário. Assim, face à menor 

consistência de um dos blocos que avaliavam as atitudes, optou-se por o retirar um dos 

instrumentos limitando a avaliação das atitudes ao bloco de diferencial semântico, cuja 

consistência se manteve alta. Embora as questões sobre o comportamento de consumo de 

bebidas alcoólicas se tenham revelado de menor interesse para os jovens de 13/14 anos numa 

fase de inicial de consumos, pareceu-nos importante mantê-las para os jovens dos 16/17 anos 

para os quais a narrativa parece melhor adaptada. A outra alteração introduzida incidiu sobre 

as questões referentes às competências socioemocionais cuja consistência se revelou 

igualmente fraca. Optou-se por se retirar a anterior escala substituindo-a pelo Life Effectiveness 

Questionnaire (LEQ, Neill, 2008) que vinha já sendo aplicado na avaliação deste programa, com 

bons resultados. Foram ainda incluídas as 7 questões que constituem o  Alcohol Expectancy 

Questionnaire for Adolescents escala breve (AEQ-AB, Stein, 2007) reconhecendo o valor 

preditivo das expectativas na adoção e manutenção do consumo desta substância. Incluímos 

em anexo a versão final deste instrumento. 

Replicando para outras narrativas o trabalho desenvolvido para o álcool, considerou-se 

importante diferenciar a cannabis de outras substâncias desenvolvendo deste modo um 

protocolo específico. Em função da consistência de algumas das escalas utilizadas no protocolo 

referente ao álcool, optou-se por, manter transversalmente aos diferentes protocolos 

avaliativos, o LEQ como instrumento para a avaliação das competências socioemocionais, a 

Escala de Atitudes de Gouveia, V. et al (2009) e a escala de perceção de autoeficácia adaptando-

os a diferentes substâncias. 
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No que diz respeito aos problemas ligados ao consumo de cannabis, replicou-se o modelo 

adotado para o álcool e procurou-se identificar instrumentos pré-existentes que cobrissem os 

conhecimentos, consequências e expectativas. As principais fontes foram instrumentos de 

avaliação de outros programas (Botvin, 2007) e quizz’s produzidos por agências internacionais 

como o Institute Nacional de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM, França), o American 

Council for Drug Education (ACDE, EUA) e o Stop Cannabis do Institut de Médecine Social et 

Preventive (IMSP, Suíça) da Universidade de Genève. A escala de avaliação do comportamento 

de consumo e suas consequências foi adaptado a partir da Problematic Use of Marijuana (PUM) 

de Okulicz-Kozaryn explorado por Daniela Piontek e seus colegas (2008) no seu artigo de revisão 

de literatura sobre as qualidades psicométricas de escalas de avaliação de problemas ligados 

ao consumo de cannabis. Finalmente a escala de expectativas face ao uso de cannabis foi 

adaptada a partir dos trabalhos de Torrealday et col. com base no Marijuana Effect Expectancy 

Questionaire Brief.  

Finalmente foi criado um protocolo, transversal que poderia ser aplicado às restantes narrativas 

explorando os problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas no geral. A avaliação 

de conhecimentos integra questões já utilizadas nos protocolos anteriores acrescidas de novas 

questões abordando as substâncias estimulantes, o ecstasy, os esteroides anabolizantes, as 

novas substâncias e o policonsumo. As fontes para a construção das 20 perguntas foram as 

anteriormente referidas. O bloco referente ao levantamento dos comportamentos de consumo 

simplificou as quantidades consumidas (uma vez que a transversalidade torna vaga a resposta) 

incidindo, sobretudo na frequência com que ocorreram determinadas situações ligadas ao 

consumo. Este protocolo introduz dois novos blocos ambos adaptados a partir dos trabalhos de 

Botvin, (2007). Um centra-se na capacidade de dizer “não”, solicitando ao respondente a 

avaliação da probabilidade de ocorrência de uma recusa face à oferta de diferentes tipos de 

substâncias psicoativas. O segundo bloco incide sobre a atitude face à saúde e ao risco. 

Os protocolos produzidos foram enviados a pares especialistas para validação por peritos, 

seguida de implementação de modo a que se proceda à avaliação da consistência psicométrica 

dos instrumentos a qual determinará a alteração ou a eliminação de itens ou a substituição de 

blocos cuja robustez seja posta em causa.  

No decurso deste processo considerou-se que seria importante desenvolver blocos de questões 

que trabalhassem áreas complementares como a violência no namoro, o bullying, o 

comportamento alimentar e o exercício e saúde, entre outros. Naturalmente, face à dimensão 

dos protocolos estruturados, a introdução destes blocos foi sendo adiada, não deixando 

contudo de se reconhecer ser um procedimento que muito reforçaria a consistência do 

Programa. 

Os protocolos referidos foram aprovados e integrados nos procedimentos do Programa a partir 

de 2013.  
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A avaliação recebida da implementação deste protocolo, apontava críticas à dificuldade de 

introdução dos resultados recolhidos em base de dados. A limitação de recursos humanos das 

equipas de prevenção, resultou numa significativa perda de informação que se foi acumulando 

para ser posteriormente lançada. 

Em resposta a esta preocupação procedeu-se em 2014 ao lançamento dos questionários em 

versão on-line. Para além dos questionários de avaliação de resultados foram igualmente 

introduzidos para preenchimento on-line alguns dos instrumentos de avaliação de processo, 

nomeadamente a ficha de planeamento global, a de planeamento da sessão e a de avaliação 

da sessão.  

 

Procedeu-se, ainda no mesmo ano, à produção de um instrumento de 84 itens distribuídos por 

9 blocos, para a avaliação de resultados junto aos aplicadores, instrumento este através do qual 

se deseja avaliar as mudanças ocorridas durante o processo formativo e de intervenção no 

âmbito do Programa Eu e os Outros. O instrumento produzido, à semelhança dos questionários 

elaborados para os jovens, incidia sobre, conhecimentos e atitudes face ao álcool, 

comportamentos de consumo do mesmo e expectativas, acrescentando blocos sobre 

experiência prévia em projetos de prevenção, perceção da importância de diferentes 

componentes da intervenção preventiva, stress profissional e uma escala de voluntarismo. Os 

dois últimos blocos foram integrados neste instrumento por se considerar serem variáveis com 

potencial influência sobre a capacidade de condução do programa por parte do aplicador sendo 

objetivo posterior o cruzamento dos dados dos aplicadores com os obtidos junto aos jovens 

que forem por estes intervencionados. 

 

Apesar do apelo pela coordenação à utilização massiva do formato de resposta online, 

verificou-se uma grande resistência entre os técnicos de suporte argumentando que as 

instituições não estão equipadas para esse efeito ou que, dispondo de salas TIC, estas não 

permitem a vazão do grupo de jogadores em tempo útil para o preenchimento dos 

questionários durante um tempo letivo. Esta opinião não foi partilhada por todos os técnicos e 

em alguns contextos a utilização deste modelo chegou ou a ser implementada. 

 

Na sequência da perda da base dos dados recolhidos online, após uma situação de data-jacking 

em 2017, o processo de avaliação sofreu um forte revés, que associado ao retorno à recolha 

analógica de dados, se traduziu numa suspensão dos procedimentos por parte da maioria das 

equipas de prevenção. Algumas regiões deram continuidade ao processo visando o 

desenvolvimento de estudos da sua responsabilidade de que falaremos posteriormente. 
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Iniciou-se uma profunda discussão sobre o melhor procedimento a adotar, reflexão esta que se 

traduziu na elaboração de uma proposta submetida superiormente de desenvolver um recurso 

informático de suporte à avaliação de programas preventivos. Esta proposta, a ser aplicada ao 

E&O poderia beneficiar outras intervenções, nomeadamente as integradas no Programa 

Operacional de Respostas Integradas. Esta plataforma reuniria um conjunto alargado de 

instrumentos de avaliação, organizados para resposta online, vertendo a informação para bases 

de dados passiveis de serem usadas em diferentes linhas de investigação.  

Esta proposta, que mereceu uma avaliação positiva, reúne, naturalmente um conjunto de 

constrangimentos. Requer o desenvolvimento de uma solida parceria com uma Faculdade ou 

Equipa de Investigação de uma Universidade que possa assumir-se avaliador externo e levar 

avante a melhor estruturação do desenho de avaliação do Programa. Por outro lado, caso essa 

parceria aprovasse o desenvolvimento da plataforma de suporte à avaliação, seria necessário 

um investimento significativo no plano informático, no sentido de criar este tipo de recurso e, 

uma vez criado, alimentá-lo com recursos de resposta online. 

Em 2019, foram iniciados contactos com algumas universidades, auscultando do interesse de 

parceria e disponibilidade para a estruturação de uma candidatura a financiamentos nacionais 

ou internacionais que permitissem a concretização deste projeto. 

Os contactos estabelecidos revelaram interesse, tendo-se inclusivamente, avançado sugestões 

concretas de linhas de financiamento e necessidades concretas para a estruturação de uma 

candidatura consistente.  

O desenvolvimento da situação pandémica veio deixar em suspenso esta linha de ação que, 

contudo, não está abandonada.  

 

 

9.3 Processo de Validação de Modelo de Avaliação. 
 

Correspondendo a uma necessidade de reforçar a consistência do protocolo de avaliação 

procedeu-se em 2015 à validação dos instrumentos visando a avaliação da consistência dos 

instrumentos utilizados tendo por base o questionário aplicado para a área do álcool. 

 

9.3.1 Questionário de Conhecimento sobre o álcool 
 

É um bloco de 19 itens, de escala binária de tipo Verdadeiro/Falso, construída a partir de 3 

fontes: 
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a. McBride N., et al (2006). School health and alcohol harm reduction project - Details of 

intervention development and research procedures. Perth: National Drug Research 

Institute.(questões 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

b. Barroso, T., Barbosa, A., & Mendes, A. (2006). Programas de prevenção do consumo de 

álcool em jovens estudantes – Revisão sistemática. Revista Referencia, II série (3), 33-44 

(questões 2, 3, 9, 10) 

c. Engs, R., & Hanson D. (2001) Alcohol knowledge and drinking patterns of nursing 

students over time, education 110, vol. 2 179-185 (questões 1, 8, 19) 

A escolha das questões incluídas neste bloco procurou ir ao encontro de uma diferenciação de 

áreas de conhecimento:  

Substância (S) – questões que remetem para a composição, natureza e metabolização do 

álcool no organismo, como por exemplo o teor alcoólico da bebida, composição química do 

álcool, processos de transformação, etc. 

Nocividade (N) – questões que remetem para as consequências negativas do consumo de 

álcool a curto ou a longo prazo, potenciais ou diretas, de feito permanente, como por 

exemplo doenças, dependência alcoólica, impacto na gravidez, alteração do desenvolvimento, 

etc. 

Comportamento (C) – questões que remetem para as atitudes face ao álcool e padrões de 

consumo como por exemplo, frequência de consumo, número de bebidas ingeridas, 

comportamentos desenvolvidos sobre o efeito de álcool, etc. 

Efeitos (E) – questões que remetem para o impacto do álcool no organismo sem implicar 

nocividade, isto é, de caracter temporário como por exemplo, desinibição, sensação de calor, 

energia, redução dos reflexos, desequilíbrio, etc. 

A Análise Fatorial Exploratória, produziu os resultados que passamos a apresentar no quadro 

que se segue 

Quadro 18 – Validação do Protocolo de Avaliação – Conhecimento 

 RESULTADOS OBTIDOS 

N=411 

 19 itens 

KMO .864 

Fatores 4 fatores 

Var. Explicada 62.57 % 
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Itens por Fator  F1 – 9, 17, 14, 1, 15, 2, 3 

F2 – 13, 16, 10, 12, 19 

F3 – 18, 7, 8 

F4 – 4, 5, 11, 6 

Alpha .851 

 

 

O bloco revela-se bastante robusto sem críticas significativas a fazer. 

 

 

9.3.2 Escala de Atitudes Gouveia, V. et al (2009)   

 

A “Escala de Atitudes Frente ao Uso de Drogas” criada por Gouveia e colaboradores (2009). As 

atitudes são medidas através de 4 itens em que “estar sob o efeito de álcool” foi avaliado como 

Positivo a Negativo, Agradável a Desagradável, Bom a Mau e Desejável a Indesejável, com 

recurso a um diferencial semântico de 9 pontos que variou entre -4 e 4, incluindo um ponto 

médio de valor nulo. Os valores abaixo de zero foram utilizados para determinar o grau de 

avaliação negativa (com o -4 a corresponder a Muito Negativo, Muito Desagradável, Muito Mau 

ou Muito Indesejável) e os acima de zero para a avaliação positiva dentro de cada 

emparelhamento (com o +4 a corresponder a Muito Positivo, Muito Agradável, Muito Bom ou 

Muito Desejável). A análise fatorial exploratória em componentes principais, com rotação 

varimax, no presente estudo revelou um valor de KMO de .810 e isolou um único fator que 

explicou 72% da variância e apresentou uma boa consistência interna com um Alpha de 

Cronbach de .87.  
 

Quadro 19 – Validação do Protocolo de Avaliação – Atitudes 

 RESULTADOS OBTIDOS 

N=411 

 4 itens 

Tipo de Escala Diferenciador semântico de 9 pontos 

KMO .810 

Nº Fatores 1 fator 

Variância Explicada 72.020 % 

Alpha .869 

 

À semelhança do bloco anterior esta escala revela-se robusta 
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9.3.3 Avaliação do Comportamento de consumo de álcool 
 

No que diz respeito à recolha de informação sobre o Padrão de Consumo foram utilizadas as 

questões incluídas por McBride N., et al (2006) no protocolo de avaliação de resultados do 

School health and alcohol harm reduction project (SHAHRP). A correlação inter-itens obtida 

pela autora na escala de consumos é de 0, 84. No nosso caso a escola apresenta: 

 

Quadro 20 – Validação do Protocolo de Avaliação – Comportamento 

 RESULTADOS OBTIDOS 

N=411 

 8 itens 

Tipo de Escala Escala de 5 pontos 

KMO .856 

Nº Fatores 2 fator 

Variância Explicada 68.021 % 

Itens por Fator F1 – 6, 2, 1, 7, 8, 5, 4 

F2 - 3 

Alpha .891 

Os valores de extração variam entre .727 e .927 

Apesar da existência de um fator apenas por um item, forçou-se um fator único explicativo de 

68,98% da variância. 

Tal como as anteriores a escala revela-se robusta 

 

A Avaliação da Mudança de Comportamento utilizando 5 itens parece estar a ser contaminada 

pelo facto de estar a ser respondida por pessoas que, não bebendo, respondem ao item 5 “não 

se aplica nenhuma das anteriores” confundindo-se com aqueles que, bebendo, não alteraram 

o seu comportamento. Do mesmo modo a resposta “recusaste bebidas que te ofereceram” 

interpretada por quem bebe é uma expressão de mudança de comportamento enquanto 

interpretada por quem não bebe traduz a manutenção de comportamento.  

A variável apresenta 2 fatores na AFE com um item a não ter expressão (item 3) nos fatores 

extraídos dada reduzidíssima frequência de respostas. Simultaneamente o item “reduziste o 

número de vezes que bebeste” surge em ambos os fatores.  

Em resumo sugere-se a manutenção das questões assumindo-se que elas só deverão ser 

respondidas por quem assume beber bebidas alcoólicas e não por aqueles que nunca beberam 

ou que não bebem normalmente. 



   

104 
 

9.3.4 Avaliação de Consequências resultantes do Consumo do Próprio 

 

Esta escala foi retirada do protocolo de avaliação de resultados do Projeto SHAHRP McBride N., 

et al (2006). School health and alcohol harm reduction project. No estudo das qualidades 

psicométricas da escala original a autora obteve como resultados um alfa de 0,90 e a correlação 

inter-itens é de 0,89. 

O valor de correlação inter-itens encontrado foi de .814 tendo-se extraído 3 fatores explicativos 

de 76.280 % da variância total.  

 

Quadro 21 – Validação do Protocolo de Avaliação – Consequências: Comportamento do próprio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função dos resultados obtidos fizeram-se várias explorações do modelo (1) primeiro 

retirando os itens ambíguos (5 e 11), verificando-se que o novo modelo apresentava mais itens 

ambíguos. Seguidamente (2) repetimos a análise retirando o s 5 itens com distribuição 

convergente verificando-se uma melhoria da variância explicada em prejuízo da correlação 

inter-itens e da consistência interna. Experimentou-se (3) forçar 1 único fator o qual reduziu 

significativamente a variância explicada. Finalmente (5) havendo 5 itens cujo valor de extração 

se situava abaixo dos .450, retirámo-los numa última exploração, obtendo uma escala de um 

único fator com 11 itens explicando aproximadamente 70 da variância encontrada e uma 

correlação inter-itens mais elevada que as anteriores, o mesmo se verificando com a 

consistência interna medida pelo alfa. 

 

 Acumulado 

N=411 

Acumulado 

N=411 

 17 itens 11 itens 

KMO .862 .827 

Nº Factores 3 factores 2 factores 

Variância Explicada 68.095% 66.567 

Itens por Factor F1 – 10, 12, 9, 16, 17, 8, 14, 15, 11 

F2 – 2, 1, 4, 5, 13, 3, 11 

F3 – 7, 6 

F1 – 10, 12, 9, 16, 17, 14 

F2 – 6, 1, 7, 2  

Alpha F1 - .920 

F2 - .780 

F3 - .760 

F1 - .904 

F2 - .737 
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Esta foi a coerência dos fatores proposta: 

Quadro 22 – Validação do Protocolo de Avaliação – Coerência de Fatores - Comportamento do Próprio  

Fator 1 – Consequências do 

consumo 

Fator 2 – Planeamento Fator 3 – Agressividade 

(10) tiveste relações sexuais que 

tiveste medo das consequências 

(16) arranjaste problemas na 

escola 

(9) tiveste relações sexuais de que 

mais tarde te arrependesses 

(12) o rendimento escolar foi 

afetado 

(17) arranjaste problemas com a 

polícia 

(8) danificaste alguma coisa 

(15) arranjaste problemas com os 

teus pais 

(14) alguém com quem estavas a 

sair reclamou 

 

(1) planeaste embebedar-te 

(2) bebeste mais do que tinhas 

planeado 

 

(6) chamaram-te nomes por 

estares sob efeito do álcool 

(7) envolveste-te numa luta com 

alguém por estares sob o efeito de 

álcool 

 

 

 

Em resumo, havendo itens com distribuição convergente, a escala apresenta valores robustos 

sendo possível optar por qualquer das explorações desenvolvidas (talvez excluindo a de 15 itens 

que pouco ou nada acrescenta às restantes). Cingir a escala a um fator empobrece o 

instrumento mas parece limpar as questões analisadas centrando-se no risco em geral e 

excluindo as questões ligadas à agressividade e ao planeamento (falhado ou concretizado) 

 

No que diz respeito à Avaliação de Consequências resultantes do Consumo do Outros, de novo 

o comportamento da escala poderá estar a ser influenciado pelo facto de haver uma colagem 

aos problemas causados por outros e o anteriormente assumido não consumo por parte dos 

pré-adolescentes. Apenas nos itens ligados a ser conduzido por alguém alcoolizado e no evitar 

que um amigo entre em problemas, há alguma expressão de outro tipo de respostas que não o 

“Nunca”. Por seu lado a resposta de evitamento mediante o NS/NR está igualmente distribuída 

pelos diferentes itens não parecendo sugerir que algum deles coloque maior necessidade de 

encobrimento ou de evitamento que os restantes. 
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Quadro 23 – Validação do Protocolo de Avaliação – Consequências: Comportamento de outros  

 ALARGADO 

N = 411 

 6 itens 

KMO .726 

Nº Fatores 1 fator 

Variância 

Explicada 
41.318 % 

Alpha .662 

 

Em relação à exploração do comportamento da variável, ressalta uma razoável correlação inter-

itens, e um modelo de um fator único, que explica pouco menos do que metade da variância, 

embora com uma aceitável correlação inter-itens. 

Em síntese este segundo bloco de Consequências deverá ser encarado com alguma precaução 

e ser objeto de uma atenção particular em análises futuras. 

 

 

9.3.5 Perceção de auto-eficácia 
 

Esta escala criada para o presente protocolo. Integra 6 questões, três centradas sobre 

comportamentos dirigidos ao próprio e outras três dirigidas ao outro. Utiliza uma escala de 5 

pontos em que a pontuação mais baixa (1) corresponde a “muito pouco confiante” e a 

pontuação mais alta (5) corresponde a “muito confiante” 

 

Quadro 24 – Validação do Protocolo de Avaliação – Perceção de Auto-eficácia  

 ACUMULADO 

N=411 

 6 itens 

KMO .668 

Nº Fatores 2 fatores 

Variância Explicada 62.484% 

Itens por Fator F1 – 1,2,3,4 
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F2 – 5, 6 

Alpha F1 .728 

F2 .672 

 

A presente aplicação reforça o nível de consistência encontrado então revelando um nível de 

correlação inter-itens de valor medíocre e um nível de explicação da variância do fator fraco. 

Esta questão poderá estar a ser influenciada pelo facto de os jovens que se assumem como não 

consumidores de bebidas alcoólicas considerarem não se tratar de uma questão para si 

respondendo eventualmente de forma mais displicente. Deverá ser igualmente uma questão a 

ser encarada com precaução aquando da aplicação do questionário. 

Os valores de extração variam entre .502 e .812 

 

 

9.3.6 Aferição do LEQ – Análise Fatorial Exploratória  

 

A decisão de utilizar este instrumento resultou do desejo de contar com uma medida 

diversificada de fatores protetores transversais aos diferentes comportamentos de risco que 

incluísse uma medida do Locus de Controlo, uma vez ser este uma das principais componentes 

a trabalhar nesta abordagem. Originalmente este instrumento foi construído pelos seus 

autores, visando a avaliação da eficiência pessoal.  

Numa primeira fase, após a obtenção da autorização do autor, procedeu-se à tradução, 

testagem do instrumento e demonstração da correlação deste instrumento com outros 

instrumentos de avaliação de competências socio emocionais aferidos para a população 

portuguesa a saber, o Children´s Assertive Behavior Scale – CABS” (S. Hobbs e D. L. Walle, 1985), 

e o “CNS-IE” - “Children Nowicki – Strickland Internal – External”, desenvolvida por Nowicki & 

Strickland (1973). Uma vez estabelecida a correlação, foram abandonados os restantes dois 

instrumentos e adotada a versão reduzida deste questionário: o Questionário de Eficácia na 

Vida (Neil, 2008). 

Apesar de desde então o LEQ ter sido aplicado anualmente, em momento algum se procedeu 

ao estudo do instrumento no sentido de demonstrar que o modelo que o seu autor James Neil 

definiu como estando por detrás deste instrumento, se verificava igualmente na nossa 

população.  

Sendo esta uma das críticas apontada aos procedimentos avaliativos adotados no Programa 

E&O, procuramos em 2015, com base em dados recolhidos em anos anteriores estudar as 

propriedades deste Questionário.  
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Partindo de uma amostra de 1650 respostas ao questionário recolhidas em 2011/12 

procuramos analisar a forma como os 24 itens que compõe este instrumento se organizavam 

em fatores. Esta amostra distribuiu-se homogeneamente entre os dois sexos (50% para cada 

um), cobrindo um grupo etário entre os 10 e os 24 anos, com a média a situar-se nos 15 anos. 

Em termos de escolaridade, a amostra incidiu sobretudo no 3º ciclo de onde são oriundos 71% 

dos respondentes. Recorde-se que o autor definiu originalmente um modelo de 8 fatores cada 

um avaliado por 3 itens. Os fatores definidos por Neils foram os seguintes: 1) Controlo 

Emocional, 2) Competência Social, 3) Autoconfiança, 4) Flexibilidade Intelectual, 5) Pró 

atividade, 6) Liderança, 7) Gestão de Tempo e 8) Motivação para o sucesso.  

A escala original apresentava uma consistência interna elevada (KMO = 0.924). Procedeu-se a 

uma Análise Fatorial Exploratória que revelou uma estrutura inicial, não de 8 fatores mas de 5, 

apresentando itens com resultados ambíguos que foram sendo eliminados em progressivas 

análises após a retirada dos referidos itens.  

O modelo final obtido preserva 4 dos 8 fatores, verificando-se que para estes, os itens se 

comportam de forma consistente como o demonstram as medidas de Alpha de Cronback 

efetuadas para cada uma delas que passamos a apresentar: 

 

F1 – Autoconfiança e poder de iniciativa - itens 15, 23, 7, 16, 24 – Alpha .75 

F2 – Gestão de Tempo – itens 9, 17, 1 – Alpha .695 

F3 – Flexibilidade Intelectual – itens 4, 20, 12, 19 – Alpha .663 

F4 – Controlo Emocional – itens 6, 22, 14 – Alpha .711 

 

Foi ainda experimentada a Análise Fatorial forçando os 8 fatores, sem que, contudo, os 

resultados obtidos fossem consistentes (dois dos fatores forçados incluíam apenas um item o 

que inviabilizava a sua utilização), razão pela qual se considera mais adequado optar pelo 

modelo de 4 fatores anteriormente descrito.  

Os resultados verificados vêm por um lado chamar a atenção que apenas estes fatores deverão 

ser analisados na avaliação de resultados já que os restantes itens são inconsistentes. Por outro 

lado, sugere uma reflexão sobre a continuidade de utilização deste questionário já que o fator 

“Competência Social” deixa de integrar as áreas abrangidas pelo instrumento. À exceção do 

fator “Gestão de Tempo”, de pouco interesse para os objetivos do programa, os restantes 3 

fatores continuam a ser de todo o interesse, mas poderá ser considerado mais útil a utilização 

de uma escala que se possa focar mais nos objetivos definidos no programa. É opinião de alguns 

dos elementos da coordenação nacional do programa que tal deve acontecer, integrando, 

nomeadamente uma medida de avaliação da tomada de decisão que, neste instrumento não é 
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avaliada diretamente ainda que os autores considerem que está subjacente quer ao poder de 

iniciativa quer à flexibilidade intelectual.  

A dimensão do instrumento, originalmente com 24 itens, é igualmente uma das críticas que lhe 

é feito, ainda que o presente estudo o reduza apenas a 15 itens. A mais-valia de manter este 

instrumento é permitir uma leitura transversal com os dados recolhidos em anos anteriores, 

ainda que se verifique que há uma enorme mortalidade de dados em virtude de respostas ao 

acaso que condicionam a utilidade dos mesmos. 

 

Em síntese, apesar do nível de confiança e a consistência dos diferentes blocos apresentar 

alguma variabilidade, o protocolo revela-se bastante sólido. Considera-se que a grande 

fragilidade do mesmo se prende com a sua dimensão. Contudo, as decisões sobre a dimensão 

do questionário são de outra natureza da consistência do mesmo. A coordenação deverá tomar 

decisões de fundo sobre manter um questionário que integra tantos blocos quantos os 

principais mediadores do comportamento, de acordo com o modelo teórico assumido, ou 

poderá partir para a construção de um novo protocolo, desenhado de raiz em função da sua 

aplicabilidade e adaptação a diferentes grupos etários – tipo de linguagem, pertinência das 

questões, etc. – ou optar por simplificar a avaliação para indicadores mais robustos, ou ainda 

construir um desenho de avaliação que distribua por diferentes amostras a avaliação de 

diferentes variáveis. 

Considera-se que esta decisão requer uma reflexão que poderá ultrapassar a competência 

desta coordenação e justificar uma consultoria ou até mesmo a atribuição a um avaliador 

externo a tarefa de avaliar o Programa 

 

 

9.4 Proteção de Dados 
 

Em setembro de 2015 foi submetido à Comissão Nacional de Proteção de Dados um pedido de 

autorização para a recolha e tratamento de dados visando a avaliação da eficácia do programa 

Eu e os Outros. O pedido integrou em anexo os Questionários de avaliação de resultados na 

versão transversal e na versão específica para o álcool, bem como o equivalente para os 

Aplicadores. Considerou-se que, face a uma menor utilização das versões centradas na cannabis 

e no tabaco, não se justificou a sua inclusão na presente candidatura. Também o protocolo 

centrado sobre as dependências sem substância não foi integrado uma vez que está ainda numa 

fase de validação.  



   

110 
 

Foram ainda anexadas as fichas de avaliação de processo (caraterização da instituição, da 

turma, fichas de planeamento e questionários de avaliação do processo formativo) e as linhas 

orientadoras através das quais se explica os procedimentos de consentimento informado e de 

avaliação quer em termos de codificação, quer em termos de calendarização da recolha de 

dados e modo de apresentação e utilização dos instrumentos.  

Igual processo foi desenvolvido junto à estrutura do Ministério da Educação de avalia e autoriza 

a aplicação de questionários nas instituições publicas de ensino. Os elementos solicitados foram 

fornecidos através da aplicação criada pela Direção Geral da Educação para esse efeito. 

Em ambos os processos, a apreciação dos pedidos foi positiva. 

 

 

9.5 Dados e Resultados 
 

O tratamento de dados foi uma das áreas que mais sofreu com a transição do IDT para o SICAD, 

por um lado porque a equipa de coordenação até 2012 mantinha três elementos com parte do 

seu tempo dedicado a esta tarefa. Os relatórios anuais produzidos até esse ano envolveram 

sempre a análise dos resultados da avaliação de resultados.  

Já durante a vigência do PNRCAD, essa equipa viu-se significativamente reduzida, com a 

disponibilidade a ser canalizada para processos de atualização dos materiais de suporte, 

produção de documentos orientadores, formação, articulação com parceiros, e manutenção 

dos processos de monitorização. Por outro lado, o caracter obrigatório de um conjunto de 

procedimentos inerentes ao Programa viu-se condicionado por uma gestão de recursos e 

priorização de ações com forte variabilidade de região para região. 

A criação do modelo de respostas online para os diferentes questionários e fichas de avaliação 

que compunha o protocolo de avaliação do Programa Eu e os Outros, correspondeu a uma 

tentativa de corresponder à necessidade decorrente da perda de informação resultante na 

indisponibilidade/incapacidade de lançamento em base de dados recolhidos pelos aplicadores.   

O novo procedimento permitiria à coordenação aceder à informação a partir de uma base de 

dados centralizada para a qual convergem as respostas dadas em todo o país. O procedimento 

evitaria igualmente que, no decurso da introdução dos dados, os aplicadores entrassem em 

contacto com informação prestada pelos jogadores no preenchimento dos questionários, 

aspeto considerado inaceitável pela CNPD.  

Sem prejuízo da orientação para a utilização massiva deste modelo, foi criada uma versão online 

que permitisse aos técnicos de suporte ou aos aplicadores, lançar os dados recolhidos através 

de questionários em versão papel. Procurou-se deste modo, criar condições para que a 

transição do modelo impresso para o modelo online pudesse decorrer de modo progressivo. 
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Apenas a região de Lisboa e Vale do Tejo recorreu a esta opção como forma de contornar as 

dificuldades de algumas das escolas em termos de recursos informáticos.   

Ao longo de 2015 foram respondidos 3.080 questionários online com uma distribuição regional 

de acordo com o quadro que abaixo se apresenta. 

 

Quadro 25 – Tratamento de dados – distribuição de questionários emparelhados por região e narrativa  
 

Regiões 
Nº 

questionários 
Nº emparelhamentos Género** Idades* 

Questionário 0     

LVT 687 312 (63 perdas) 141 ♀ 171 ♂ 10-20 

Centro 62 10 (2 perdas) 48 ♀ 13 ♂ 
(10/0 emparelhados) 

16-20 

Açores 38 21 (2 perdas) 13♀ 24 ♂ 
(7/14 emparelhados) 

16-18 

TOTAL 937 343 (67 perdas) 202 ♀ 208 ♂ 10-20 

Questionário 2     

Centro 787 285 (72 perdas) 251 ♀  252 ♂ 
(206/201 emparelhados) 

12-19 

LVT 58  18  ♀  39 ♂ 12-16 

TOTAL 814 285 pares (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 controlo 37 ♀  68 ♂ 12-20 

TOTAL 1339 604 (144 perdas) 334 ♀ 305 ♂  

TOTAL GLOBAL 3.080 1.228 emparelhamentos 
(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 

 

Da leitura direta deste quadro começa por ressaltar que apesar de uma amostra considerável 

os dados disponíveis online ficam 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, 
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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. A coordenação 

conjunta do programa deverá refletir sobre estes dados e desenvolver esforços para uma 

efetiva implementação dos procedimentos avaliativos.  

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

questionários respondidos que apenas têm 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. 

 

Em 2017, a implementação do protocolo de avaliação foi suspensa na sequência do ataque 

informático de que o servidor onde estava guardada a base de dados com as respostas aos 

questionários online e em função do sentimento de descontentamento do Grupo de Trabalho 

de coordenação, em relação à dimensão e consistência dos protocolos a uso. Deste modo foi 

acordado que a revisão dos procedimentos avaliativos deveria ser um objetivo a ser 

concretizado em 2018. 
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10. Disseminação  
 

A disseminação de um programa é a forma de devolver à comunidade uma noção do trabalho 
desenvolvido, da sua consistência e solidez científica e, em função do seu impacto, ganhar os 
profissionais para a intervenção preventiva em geral e para o E&O em particular. É também um 
recurso essencial na sensibilização da comunidade para o esforço preventivo, sublinhando a 
importância de todos e de cada um, no desenvolvimento de uma atitude ou cultura promotora 
de bem-estar e preventiva das principais problemáticas que condicionam o seu equilíbrio 
biopsicossocial ao qual se acresce ainda o ambiental. 
Os elementos que partilhamos seguidamente são o portefólio do Programa desde a sua 
produção até aos dias que correm.   
 
 

Comunicações/Apresentações 

 (por Ana Soledade e Susana Henriques) na Conferência Internacional - Educação, 

Globalização e Cidadania: Novas Perspetivas da Sociologia da Educação, Universidade 

Federal de Paraíba, em João Pessoa/Brasil, de 19 a 22 de fevereiro de 2008; 

 (por Raul Melo) Workshop nas Xornadas de Prevención Selectiva e Indicada de Santiago 

de Compostela Outubro de 2008; 

 (por Raul Melo) na 52ª Conferência Internacional da ICAA - Estoril 2009; 

 (por Patrícia Pissarra, Raul Melo, Vera Ribeiro, Joana Lamas, José Diogo) Workshops e 

Conferências SPOT – Feira da Juventude Março 2009; 

 (por Patrícia Pissarra) Grupo Horizontal Drogas – Apresentação de Boas Práticas - 

Bruxelas 2010; 

 (por Raul Melo) Me and the Others - A Prevention Approach ISSDP 4th Annual 

Conference, Santa Monica, California 15 to 16 March 2010; 

 (por Raul Melo) no Workshop da ICAA em Lisboa 2011; 

 (por Graça Vilar) COPOLAD Uruguai, 2013; 

 (por Patrícia Pissarra) ICAA Alcohol Session - Lausanne 2013; 

 Apresentação no 1º ENCONTRO DO MESTRADO DE PSICOLOGIA SOCIAL DA SAÚDE 

organizado pelo ISCTE (maio de 2014); 

 Apresentação enquanto instrumento para abordagem ao tema do Bullying” no 

seminário “Bullying, uma verdade escondida” organizado pela CM Montemor-o-Novo 

(junho 2014); 

 (por Raul Melo) no VI Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente 

em Lisboa Abril 2015; 

 (por Raul Melo) Workshop Cessação Tabágica FFULisboa em Lisboa (abril 2016); 

 (por Isabel Prata, Raquel Jerónimo e Silvia Gonçalves) Simpósio "Fazendo Face aos 

Comportamentos Aditivos em Contexto Escolar" no 3º Congresso da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses. (setembro 2016); 

http://www.socieduca-inter.org/
http://www.socieduca-inter.org/
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 (por Raul Melo) Apresentação do Programa Eu e os Outros, no âmbito da RARHA WP6 

Satellite Event integrado no 7th European Alcohol Policy Conference organizado pela 

EuroCare em novembro de 2016 em Liubliana/Eslovénia; 

  (por Carla Frazão) "ME AND OTHERS” PROGRAMME – OUTCOME EVALUATION: LISBON 

AND TAGUS VALLEY REGION SAMPLE – 2015 TO 2017 - PRE, POST AND FOLLOW UP" no 

Lisbon Addiction 2017 organizado conjuntamente pelo SICAD, EMCDDA e a Revista 

Addictions (outubro 2017); 

 (por Raul Melo) Me and the Others Program: Building Standards-based narratives for 

prevention no Lisbon Addiction 2017 organizado conjuntamente pelo SICAD, EMCDDA 

e a Revista Addictions (outubro 2017); 

 CADAP (Programa de luta contra as drogas na Ásia Central) – integrado no programa 

de trabalhos com a delegação de países da Ásia Central, SICAD dezembro 2017; 

 (por Raul Melo e Carla Frazão) Simpósio DICAD – apresentação da comunicação feita no 

Lisbon Addiction 2017 (abril 2018) 

 (por Raul Melo) apresentação do Programa E&O, no âmbito da Fourth training session 

on Drugs prevention da responsabilidade do Grupo Pompidou dirigido a Delegações da 

Georgia e da Abecásia – Veneza fevereiro 2018; 

 (por Raul Melo) Conference Strategies on Solving Drug Addiction Problems organizado 

pela Polish Drug Policy Network em Lublin (junho 2018); 

 (por Raul Melo) integrado no Programa de Formação do Summer School OEDT/ISCTE – 

junho 2018; 

 (por Raul Melo) Formação em Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências 

dirigida a comitiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – fevereiro 2019; 

(por Paulo Jesus) Apresentação no programa do Mês da Juventude no município de 

Évora - 28 de março 2019; 

 (por Raul Melo) Apresentação do E&O no âmbito da visita da delegação da American 

Phsycological Association integrada na International Learning Partner Program – 

novembro 2019; 

 (por Raul Melo) Sessão de apresentação de resultados da implementação do Programa 

em Contexto de Ensino Militar não Profissional organizado pela DGRDN em Lisboa – 30 

de setembro. 

 

Documentos 

 Storytelling – “Myself and Others” - Material written by the Portuguese staff (Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira) for the Grundtvig project Common Stories of Europe 

produzido no âmbito da implementação do Programa por parte desta entidade sob 

orientação da ARS Norte; 
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 Case study on alcohol policy development and implementation - Me and the Others 

Program – texto produzido no âmbito da 2nd meeting of WHO national counterparts for 

alcohol 12 to 14 may 2014. 

 

Artigos 

 The Eu e os Outros Project - a case study por Susana Henriques e Ana Filipa Soledade in 

Observatorio (OBS*) Journal, vol.5 - nº4 (2011), 147-158 

 Programa Eu e os Outros: Promoção sustentável de competências pessoais e sociais, por 

Paula Brites (Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo – ARS Norte, IP)  

  Eu e os Outros – avaliação de um recurso educativo digital por Ana Filipa Soledade CRI 

/ IDT (Centro de Respostas Integradas de Leiria do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I.P.) e Susana Henriques ISCTE – Instituto Universitário in Sara 

Pereira (Org.) (2011) Atas do Congresso Nacional "Literacia, Media e Cidadania" 25-26 

março 2011, Braga, Universidade do Minho: Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade ISBN 978-989-97244-1-9 

 Ciberpsicologia – Apresentação do E&O enquanto exemplo de recurso na prevenção da 

UPI, utilizando o ambiente digital para potenciar o seu trabalho. 

 

Posters 

 II Congresso Nacional de Educação para a Saúde Centro de Investigação em Educação 

e Psicologia da Universidade de Évora 19, 20 e 21 de novembro de 2008; 

 Programa Eu e os Outros, 2007-2010 – 3º Fórum Nacional da Saúde (março 2010); 

 Apresentação de Poster – Encontro Internacional de Especialistas em Prevenção – 

organizado pelo Centro Federal de Educação para a Saúde (BZgA) em Colónia 2013; 

 Apresentação do poster Improving Live Skills: Prevention Program on Addictive 

Behaviours in Eastern Porto Schools, por Monteiro A, & col. na Lisbon Addictions – 23 

a 26 de setembro 2019. 

 

Investigação 

 Estudo os Efeitos do Programa Eu &Os Outros (História 9) Em Adolescentes 

Institucionalizados e Não Institucionalizados – Tese de Mestrado Integrado em 

Psicologia por Hamessaline dos Santos Neves e Silva pela Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa. 
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Formação 

 O Programa Eu e os Outros é apresentado anualmente na Faculdade de Psicologia e 

Faculdade de Motricidade da Universidade de Lisboa, bem como no Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE) integrado em disciplinas de programa de licenciatura, 

mestrado e pós-graduações destas instituições de ensino superior. 

 Do mesmo modo, o E&O integrou, ao longo destes 8 anos diferentes linhas de 

formação de docentes, primeiro no âmbito da sensibilização das equipas ligadas ao 

Programa Integrado de Educação Formação para a problemática dos CAD e 

posteriormente, no âmbito da formação desenvolvida no âmbito do Referencial para a 

Educação para a Saúde. 

 

 

 
  



   

117 
 

 
11. Conclusões 

 

Não é uma tarefa fácil, sintetizar 8 anos de atividade de um Programa, com a complexidade 

do Eu e os Outros. Foram anos de fortes convulsões que envolvem profundas mudanças 

políticas e estratégicas, a adaptação a uma profunda crise financeira e termina em plena 

gestão de uma pandemia a nível planetário que vem impor limites drásticos à relação, ao 

funcionamento e às estratégias. 

 

Ao longo destes anos assistiu-se à queda dos valores de execução do Programa, mas também 

ao esforço constante no sentido de uma atualização de conteúdos e renovação de parcerias e 

práticas 

 

Resultam evidentes potencialidades como: 

- contribuir para aprofundar/consolidar conhecimentos teóricos, mas sobretudo práticos, 

juntos dos professores com ganhos ao nível do desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais juntos dos destinatários das diferentes faixas etárias e com reflexos ao nível da adoção 

de comportamentos aditivos e dependências; 

- ajustar-se quer a abordagens preventivas de tipo universal, quer de tipo seletivo, tendo sido 

igualmente aplicada em contexto de abordagens de tipo indicado. 

- proporcionar ao aplicador a plasticidade de implementação que permite o ajustamento a 

múltiplos contextos – escolar, tempos livres, lares de acolhimento e mais recentemente ao 

contexto familiar – aos ritmos que lhe são particulares – diário, semanal, quinzenal -, através 

dos canais mais ajustados às limitações e condicionalismos relacionais – presencial, à distância 

com suporte telemático 

- integrar temáticas transversais ao processo de desenvolvimento que constitui a adolescência 

cruzando-as com os comportamentos aditivos, proporcionando uma leitura compreensiva do 

comportamento de consumo;  

- adaptar a abordagem às temáticas consoante a fase de desenvolvimento e as 

características/necessidades do grupo ajustando-se a currículos e a projetos educativos das 

escolas; 

- incluir parceiros diversificados no desenvolvimento dos conteúdos abordados nas narrativas 

e, posteriormente na sua exploração com os jovens em áreas complementares como a 

sexualidade, alimentação, bullying, violência no namoro, a cibersegurança entre outros; 
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- proporcionar a aprendizagem de novas estratégias/técnicas pedagógicas para trabalhar em 

grupo (dinâmicas pedagógicas); 

- oferecer aos jovens um espaço de expressão e argumentação não normativo que proporcione 

a construção de novas narrativas pessoais e grupais e a reforce a responsabilidade pessoal e 

coletiva na promoção da saúde; 

- contribuir para o aumento da literacia em saúde, desenvolvendo o conhecimento sobre os 

recursos existentes na área dos comportamentos aditivos – e não só – viabilizando, quando 

possível, o contacto com os mesmos e a experimentação do seu uso, nomeadamente que diz 

respeito às linhas de apoio. 

Valoriza-se a preocupação com a consistência teórica e o respeito pelas principais orientações 

de uma ciência da prevenção, ainda que se reconheçam as limitações em áreas sensíveis como 

a avaliação de resultados e impacto. Valoriza-se igualmente o investimento na atualização da 

imagem do programa e a procura de novos formatos mais adaptados aos interesses dos jovens.  

 

Assume-se que ao longo destes 8 anos se verificaram múltiplos constrangimentos que 

condicionaram significativamente o desenvolvimento do Programa, nomeadamente: 

- a dificuldades em garantir, após a extinção da Área de Projeto e do Estudo Acompanhado e 

enquanto não foi criada a disciplina de Educação para a Cidadania, um enquadramento 

curricular facilitador da implementação do Programa, que proporcione aos docentes 

interessados um espaço para a abordagem de temas ligados ao desenvolvimento pessoal, ou 

que funcione como fator motivacional para aprendizagens nesta área e para a alargamento das 

estratégias de abordagens deste tipo de problemáticas 

- na sequencia da anterior, garantir a continuidade da aplicação por anos subsequentes dada a 

rotatividade quer de contexto de ensino, quer de funções em contexto escolar e a fácil alteração 

de funções como a direção de turma ou de coordenação da educação para a saúde;  

- a exigência do programa nos procedimentos ligados à avaliação de processo, que obrigam ao 

preenchimento de fichas de caracterização do grupo, planeamento da intervenção e avaliação 

das sessões, e aplicação de questionários referidos, frequentemente, pelos professores como 

uma sobrecarga às suas funções; 

- as dificuldades sentidas no processo de acreditação do programa – entre setembro de 2017 e 

inícios de 2019 – que condicionaram fortemente a participação de professores que, 

necessitando das horas de formação para a sua avaliação e progressão na carreira, optavam 

por outros projetos que as proporcionassem; 

- a ausência de tempo atribuído pelo Ministério da Educação para a formação do professor, 

facto que obriga a uma difícil negociação sobre o calendário de formação,  
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- a concorrência, não integrada ou articulada, de outros programas de intervenção na área de 

saúde que adotam uma filosofia diferente, não de capacitar os docentes para a intervenção, 

mas de mobilizar profissionais de saúde para a implementações de linhas de ação no âmbito da 

saúde escolar12. 

 

Estruturalmente houve também um conjunto de fatores que condicionaram e comprometeram  

o desenvolvimento do Programa, os quais requerem a curto prazo um conjunto de medidas de 

fundo, nomeadamente: 

- a indefinição do tipo de compromisso assumido entre o SICAD e as ARS para a  implementação 

do Programa que se traduz na inexistência de metas anuais, bem como um deficiente nível de 

articulação entre os diversos níveis de decisão (SICAD, DICAD, CRI). Esta realidade tem 

condicionado a assunção de compromissos estratégicos com outros parceiros na persecução 

de objetivos de comum interesse de que são exemplo as dificuldades sentidas no âmbito do 

Programa Cuida-te (IPDJ), ou no PENSE 2020 (ANSR) bem como o desenvolvimento de linhas de 

ação com a CIG. 

- também a implosão dos processos de avaliação de resultados da intervenção desenvolvida é 

uma grave limitação quer ao reconhecimento de um estatuto de Boa Prática, quer ao retorno 

ao terreno e aos decisores do produto do investimento desenvolvido. A perda dos dados 

recolhidos, a incapacidade de lançar os restantes, a falta de suporte técnico de um avaliador 

externo que proporcione a seleção de um melhor protocolo de avaliação, desenhado à medida 

do Programa são alguns dos entraves que fazem desta área um motivo de sincera consternação;  

- a marcada redução de recursos humanos, afeta à área da prevenção é outros dos grandes 

fatores que marcaram a diminuição do volume de trabalho, razão à qual se alia a opção por 

adjudicar uma parte importante do seu tempo de trabalho a respostas preventivas de tipo 

indicado, claramente importantes mas que, em função da sua exigência de tempo, limitam 

francamente a disponibilidade para o suporte à comunidade no desenvolvimento do Programa. 

- o reduzido trabalho de negocial no plano decisor, no sentido de criar processos de articulação 

e alinhamento das linhas de ação evitando sobreposições, resistências ou até mesmo 

obstáculos ao desenvolvimento das abordagens preventivas. Esta fragilidade aplica-se de forma 

muito significativa na relação com as estruturas dos Ministérios da Educação e internamente 

com os congéneres da saúde, nomeadamente da saúde escolar e da saúde mental.  

 
 
Naturalmente, todos os constrangimentos apontados são motivações para mudar e 

desenvolver respostas. Acreditamos que o desenvolvimento informático das plataformas de 

                                                             
12 São disto exemplo os Programas PRESSE, o Mais Contigo ou o Gerações 
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partilha de dados, permitirá um salto qualitativo importante nos canais de comunicação, 

primeiro entre os elementos que integram a coordenação nacional do Programa e, 

posteriormente, todos os técnicos que integram a equipa alargada de suporte. A nova 

plataforma permitirá a comunicação direta, a partilha de ficheiros, a concretização de reuniões 

mais regulares e a construção conjunta de documentos. 

Considera-se igualmente que a evolução digital proporcionará ao Programa alternativas de 

formação à distância ou de caracter misto que ajudará a ultrapassar a menor disponibilidade 

de tempo de alguns docentes interessados na implementação do Programa. O desenvolvimento 

de materiais de suporte à aprendizagem em autonomia, pode reduzir a carga presencial da 

formação sem, contudo, alterar os conteúdos explorados. 

A possibilidade de aplicação do programa com suporte telemático permite a curto prazo 

corresponder às limitações impostas pela COVID-19, mas poderá permitir abordagens 

alternativas para o trabalho com grupos e populações que não são neste momento acessíveis, 

facilitando processos de formação ou de dinamização à distância. 

A experiência de construção de uma novela gráfica com interface entre o suporte digital da 

narrativa e dispositivos moveis dos jogadores, presentemente em curso no âmbito da parceria 

com a CIS/CNCS, abre todo um leque de expectativas sobre novos formatos a dar ao Programa 

que vão ao encontro das motivações e interesses dos participantes. 

Acreditamos que as parcerias poderão sair beneficiadas da evolução que o Programa tem ganho 

nos últimos anos e com isso ultrapassar algumas barreiras anteriormente identificadas, 

nomeadamente nos processos formativos. Essas parcerias poderão proporcionar a 

continuidade do processo de revisão das narrativas, nomeadamente no plano do 

comportamento alimentar, ou no âmbito do programa de exercício e saúde. Deseja-se 

igualmente desenvolver no novo ciclo o desenvolvimento dos temas ambientais e reforçar a 

consciência das responsabilidades pessoais e coletivas no plano da conservação, separação de 

lixos e da compostagem. 

A abordagem desenvolvida na narrativa dedicada à COVID-19, de dotar a narrativa com os 

elementos reflexivos desejados, proporcionou uma abertura à organização de materiais de 

exploração direta passiveis de serem partilhados com a família, em complementaridade com o 

trabalho desenvolvido em sala de aula. Considera-se que esta pode ser uma boa alternativa de 

envolvimento dos pais neste processo preventivo, contornando as habituais dificuldades de 

mobilizar as famílias para este tipo de abordagem. 

Naturalmente, queremos acreditar que, no novo ciclo, será possível colmatar a brecha 

avaliativa que neste momento se verifica, e permitir não apenas demonstrar a eficácia da 

intervenção, mas igualmente proporcionar feedback regional e distrital. Esta expectativa deve 

passar, pelo envolvimento de um parceiro estratégico universitário que com a coordenação do 

Programa proporcione a construção de um protocolo avaliativo de raiz e, a partir dele, alimente 

linhas de investigação que robusteçam a componente científica do E&O. 
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Para concluir, consideramos essencial que uma reflexão mais ampla deva ser desenvolvida, no 

âmbito da prevenção, definindo prioridades, criando canais de comunicação facilitados e 

sinergias entre diferentes ministérios e respetivos grupos de trabalho. O lugar do Programa Eu 

e os Outros, nesta estratégia nacional terá de ser definido com base em premissas mais vastas 

que vão de encontro à necessidade de abranger diferentes fases do ciclo de vida, múltiplos 

contextos, e complementaridade de abordagens. Ainda que reconheçamos o esforço dos 

múltiplos atores na dinâmica preventiva das diversas problemáticas que afetam o bem-estar 

individual e coletivo, consideramos que a mesma se desenvolve de forma dispersa e 

fragmentada, fragilizada no plano dos recursos humanos, com pouco suporte político e escasso 

investimento académico.   
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