
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Relatório do Programa Eu e os Outros 

        2018 
 

 
  



 
 

  Página 2 
 

INDICE 

 

1. Introdução 2 

2. Implementação do Programa 4 

2.1 Coordenação com parceiros 4 

2.2 Adaptação dos instrumentos orientadores e materiais de suporte 8 

2.3 Implementação do Programa na República de Cabo Verde 32 

3. Revisão de Materiais  33 

3.1 Narrativas 33 

3.2 Manual de Suporte 34 

3.3 Conteúdos da BOX 35 

4. Revisão de Documentos Orientadores  37 

5. Processo Avaliativo 38 

6. Articulação com Parceiros 40 

6.1 Divisão de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências 41 

6.2 Articulação com a Direção Geral da Educação  42 

6.3 Articulação com a Comissão para a Igualdade de Género 46 

6.4 Articulação com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária 46 

6.5 Articulação com o Ministério da Defesa Nacional 47 

7. Disseminação 47 

8. Conclusões 47 

  



 
 

  Página 3 
 

 

 

Relatório  
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1. Introdução 

 

O presente documento incide sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2018 na 

implementação do Programa Eu e os Outros e pretende proporcionar uma reflexão sobre os resultados 

alcançados e as necessidades identificadas.  

Ao longo do relatório será dado destaque às principais parcerias e ao papel de cada uma no produto 

final de um trabalho. Serão apresentados dados resultantes dos diferentes contextos de 

implementação do Programa, nomeadamente o trabalho desenvolvido em cada região pelas Divisões 

de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e das Dependências (DICAD) através das Equipas de 

Prevenção dos Centros de Resposta Integrada (CRI), bem como das linhas de ação experimentais 

mantidas pelo SICAD, mais concretamente o trabalho desenvolvido na Região Autónoma dos Açores, 

no Concelho de Odivelas e com o Ministério da Defesa Nacional. Por fim dar-se-á conta do trabalho 

desenvolvido no âmbito da parceria com a República de Cabo Verde. 

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

processo formativo, não apenas no que diz respeito ao volume da formação ministrada, mas 

igualmente sobre os processos de creditação dos projetos formativos e estratégias para agilizar o 

desenvolvimento das mesmas. 

O documento apresentará igualmente os principais desenvolvimentos ocorridos no ano de 2018 

em termos da revisão de materiais, nomeadamente a revisão na narrativa consagrada à Cannabis e 

consequentemente a atualização do Manual de Suporte à Implementação do Programa, bem como as 

reflexões desenvolvidas no âmbito da revisão dos procedimentos avaliativos. 

O documento concluirá com uma projeção para o futuro próximo, antecipando 

desenvolvimentos a pôr em prática. 
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2. Implementação do Programa 

 

A implementação do Programa assume quatro níveis distintos. Um situa-se ao nível da 

coordenação entre parceiros, outro, ao nível da intervenção regional, da responsabilidade das DICAD 

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

prevenção dos CRI no âmbito das estratégias regionais definidas autonomamente; um terceiro 

desenvolvido no plano experimental, conduzido diretamente 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 ao nível da adaptação dos 

instrumentos orientadores e materiais de suporte.  

 

2.1 Coordenação com parceiros 

 

Sendo o SICAD um serviço de natureza técnico-normativa, a sua intervenção depende da 

capacidade de articular com as entidades que desenvolvem a sua ação junto à comunidade. Nesse 

sentido, a coordenação nacional do Programa mantém um trabalho de articulação com parceiros das 

mais diversas áreas com responsabilidades diretas ou indiretas na saúde dos jovens e adolescentes. 

São disso exemplo a Direção Geral da Saúde (DGS), a Direção Geral da Educação (DGE), a Autoridade 

Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

(CIG), entre outros. Se em relação às duas primeiras instituições a colaboração é constante no âmbito 

da adaptação dos conteúdos abordados nos materiais de suporte, com a ANSR, a colaboração passa 

pela integração da implementação do Programa no âmbito do Plano Estratégico Nacional de Segurança 

Rodoviária (PENSE).  

Ao longo de 2018, foram exploradas com a CIG, as condições para o desenvolvimento do 

Programa com base na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Foram definidas as 

estratégias a adotar na mobilização das entidades que integram esta rede, as condições necessárias 

ao processo formativo dos profissionais da mesma, a supervisão a garantir com o apoio das equipas 

de prevenção dos CRI responsáveis pela área geográfica nas quais as entidades envolvidas operam e o 

processo de progressiva autonomização da CIG na coordenação desta intervenção. O trabalho de 

planeamento assim desenvolvido acabou por não ser concretizado, por fatores alheios à coordenação 

nacional.  

Em 2018 teve ainda inicio um trabalho de articulação com a Divisão de Saúde Militar da Direção 

Geral dos Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional (MDN). O objetivo desta 

articulação teve a ver com a criação de condições para o desenvolvimento do Programa em contexto 

de Ensino Militar não profissional. O acordo de parceria foi concretizado no âmbito da integração do 

MDN no Fórum Nacional do Álcool e Saúde (FNAS) e do compromisso assumido neste âmbito de 

desenvolver um trabalho preventivo juntos dos jovens à sua responsabilidade. 
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Retomou-se igualmente em 2018, a estruturação de uma linha de ação a concretizar em 2019 

com a Direção Regional de Prevenção do Combate às Dependências na região Autónoma dos Açores. 

Esta linha de ação deu continuidade ao trabalho desenvolvido entre 2015 e 2017, revendo as 

limitações identificadas no decurso dessa experiência e alargando a intervenção a outras ilhas para 

além da Terceira. A implementação do Programa terá por base a ação de profissionais de saúde ligados 

aos cuidados de saúde primários. 

Por fim, a articulação com as Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD) assume um caracter essencial na dinâmica do Programa. Estes organismos são 

corresponsáveis, com o SICAD, pela concretização do Programa Eu e os Outros, coordenando as 

equipas de prevenção que, no terreno, desenvolvem a implementação do mesmo, de acordo com as 

suas estratégias de ação. A articulação desenvolvida envolve duas reuniões anuais de coordenação, 

que visam a discussão dos resultados obtidos no exercício anual, as necessidades de adaptação de 

materiais, instrumentos e estratégias e a viabilidade de resposta a solicitações recebidas de parceiros 

nacionais.  

A realidade política que caracterizou o último ano reforçou o sentimento já expresso no relatório 

de 2017 agudizando a desmotivação que, aliada à falta de recursos, e a questões ligadas com a 

creditação da formação do Programa se traduziu numa maior diminuição do volume de trabalho 

desenvolvido no âmbito do Programa Eu e os Outros. A concertação de estratégias nem sempre foi 

pacífica, com os interesses desiguais das diferentes partes a limitarem o trabalho produzido, 

reduzindo-o à gestão dos aspetos mais básicos da coordenação, pese embora a excelente relação entre 

os elementos que integram este grupo de coordenação. A principal tarefa deste grupo foi, em 2018, a 

discussão da revisão dos procedimentos avaliativos de que se falará mais à frente neste relatório.  

 

2.2 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 prioridade deste 

programa varia igualmente de região para região, assumindo um caracter preponderante para algumas 

unidades de intervenção local, não sendo de todo implementado noutras unidades. A explicação para 

esta realidade justifica-se, ou por um menor investimento na prevenção face aos parcos recursos 

humanos disponíveis para esta área de intervenção, ou pela existência de outros programas que vêm 

merecendo a prioridade por parte de algumas equipas de trabalho.  

Os dados que se seguem foram remetidos pelos representantes das referidas regiões no Grupo 

de Coordenação Nacional.  
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2.2.1 Região Norte 

 

Em 2018, na vertente do apoio institucional e comunitário, em termos operacionais manteve-

se a implementação do Programa de Prevenção “Eu e os Outros” junto de 26 instituições, abrangendo 

115 grupos e 1706 crianças e jovens. Foram ainda realizadas dez ações de formação do Projeto “Eu e 

os Outros” junto de 66 docentes e 96 técnicos. 

As instituições abrangidas pela implementação do Programa incluem: 4 Casas de Acolhimento, 

1 IPSS, 18 Agrupamentos Escolares e 3 Escolas Profissionais. 

 

 

Tema Ações de formação Formandos Horas de formação 

Eu e os Outros 10 66 Docentes e 96 Técnicos 180 

 
 

Existem algumas intervenções que vêm sendo mantidas ao longo do tempo, no território 

correspondente aos CRI do Porto, numa perspetiva de intervenção mais focalizada e integrada, com 

populações específicas. Assim: 

 Desde 2015 vem sendo desenvolvida uma parceria com o Núcleo de Infância e 

Juventude do Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, IP que inclui 

formação inicial acerca da Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências, 

disponibilizada a todos os elementos das equipas técnicas e educativas e direções das 

Casas de Acolhimento. Na sequência desta ação, tem-se realizado anualmente uma 

formação no Programa Eu e os Outros com técnicos e educadores selecionados pelas 

instituições de acolhimento, com posterior acompanhamento e supervisão da 

implementação do mesmo pela DICAD da ARS Norte. No ano de 2018 foi realizado um 

ciclo formativo no âmbito do programa “Eu e os Outros” junto de 22 formandos. O grupo 

de supervisão tem-se mantido ao longo destes 4 anos de forma regular, com 

periodicidade mensal. 

 

 Mantém-se desde 2014 uma intervenção no Centro Educativo Santo António, realizada 

por duas técnicas da DICAD da ARS Norte e que consiste na implementação do Programa 

“Eu e os Outros” a jovens aí institucionalizados, compreendida num nível de prevenção 

seletiva/indicada, tendo em conta as caraterísticas pessoais e o nível de risco 

apresentado pelos mesmos. O grupo intervencionado é habitualmente limitado em 

termos de número, com uma média de 8/9 elementos e a intervenção realiza-se uma 

vez por ano.   

 

Eu e os 
Outros 

Universal Seletiva Total 

Inst. 
Nº 

Grupos 
Nº 

Indivíduos 
Inst. 

Nº 
Grupos 

Nº 
Indivíduos 

Inst. 
Nº 

Grupos 
Nº 

Indivíduos 

8 46 943 18 69 1378 26 115 1706 
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 Na sequência do acordo de cooperação entre ACES Porto Oriental, os Agrupamentos 

Escolares desta área e a DICAD ARS Norte, vem sendo realizada formação no âmbito do 

Programa Eu e os Outros aos docentes dos Agrupamentos correspondentes ao território 

abrangido pelo ACES referido e posteriormente a sua implementação com respetivo 

acompanhamento/supervisão por técnicos de suporte da DICAD Norte. No ano de 2018, 

foram realizadas duas ações de formação base dirigidas a docentes com respetivamente 

27 (AE Cerco) e 10 (AE Alexandre Herculano) formandos, dando continuidade à 

implementação em 2019. 

No que se refere aos territórios correspondentes aos CRI’s de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila 

Real (fora do Porto), verifica-se na continuidade do que vem sendo observado em anos anteriores, que 

existem limitações na abrangência do Programa “Eu e os Outros” com base nas dificuldades inerentes 

à escassez de recursos humanos afetos à área da Prevenção. 

 
 
 

2.2.2 Região Centro 

 

O Eu e os Outros continua a ser o programa de desenvolvimento de competências usado no 

âmbito da prevenção das dependências, que vem sendo implementado há vários anos pelos Centros 

de Respostas Integradas da região centro.  

No ano de 2018, esta intervenção foi implementada em 4 dos 6 CRI’s da ARS Centro, num total 

de 8 ações de formação com cerca de 54 horas cada, em que 7 foram formações não creditas, (182 

formandos) e apenas 1 creditada, (11 formandos), abrangendo um total de 193 formandos, na sua 

maioria professores. Estiveram envolvidas 14 escolas e outras 7 instituições de intervenção educativa 

e/ou social. 

O número de jovens abrangidos (844) foi consequência das formações efetuadas aos 

professores e a outros técnicos, refletindo-se em termos de aplicação em 2018. Algumas dessas 

aplicações foram realizadas pelos professores e técnicos que receberam formação do respetivo CRI, 

outras aconteceram com intervenção direta dos nossos profissionais.  

 

Eu
 e

 o
s 

O
u

tr
o

s 
20

18
 

Indicadores / CRI Aveiro Castelo Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu Totais 

Nº Formações Creditadas 0  0  1 0 1 

Nº Formações não creditadas 2  1  2 2 7 

Total Formações 2 0 1 0 3 2 8 

Nº Formandos creditados 0  0  11 0 11 

Nº Formandos não creditados 24  3  121 34 182 

Total de Formandos 24 0 3 0 132 34 193 

Nº escolas  3  7  2 2 14 

Nº outras instituições  4  0  2 1 7 

Nº jovens abrangidos 84 0 366 0 259 135 844 
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As dificuldades na garantia de Acreditação da Oficina de Formação pelo CCPFC prejudicou neste 

ano a adesão ao Programa por parte dos professores, aumentando a precaução dos técnicos dos CRI 

em divulgar e oferecer a referida formação, o que se refletiu na diminuição de resultados. 

 

O Programa “Eu e os Outros” continuou a 

ser acompanhado e monitorizado pelo grupo de 

trabalho, constituído por um elemento técnico 

das DICAD das cinco regiões e pelo SICAD. Este 

grupo tem procedido à reavaliação dos 

processos relativos a formação e aplicação do 

programa, pretendendo facilitar a sua 

implementação regional e localmente. Neste 

sentido, em 2018, efetuaram-se 3 reuniões no 

SICAD. 

 

2.2.3 Região Lisboa e Vale do Tejo 

 

Relativamente à Componente de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais a DICAD 

da ARSLVT implementa há vários anos, diversos programas de Desenvolvimento de Competências 

Pessoais e Sociais. 

Em 2018 implementou, para além do Programa “Eu e os Outros”, o Programa “Trilhos” (19 

turmas, 412 alunos), o Programa CAPPYC –  "Programa de Prevenção de Abuso de Cannabis para 

Jovens Consumidores" (20 grupos/turmas, 400 adolescentes/jovens) e outros programas de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, adaptados pelas equipas de prevenção 

(intensivos e de continuidade, por ex: “Tás em Rede”- 8 turmas/grupos, cerca de 176 alunos/jovens de 

Escolas profissionais, de nível seletivo). Implementou ainda programas de promoção de competências 

de curta duração, também estes com avaliação (com mínimo de 4 horas e máximo de 10 horas de 

aplicação por grupo alvo) abrangendo 3 turmas, 54 elementos de população alvo. Na Componente de 

desenvolvimento de competências, implementou ainda o programa de treino de competências 

parentais - “Mais Família” (1 grupo – 8 pais; mais 2 famílias acompanhadas individualmente).  

Em relação ao Programa “Eu e os Outros”, o facto de em 2018, não estar mais uma vez 

salvaguardada a questão da creditação, tivemos várias escolas que recuaram na implementação e/ou 

na continuação da formação, pelo que originou uma diminuição da sua implementação neste ano 

letivo. A acreditação do Programa faz diferença para a sua implementação. 

 
 
 

318

844

Eu e os Outros 2018

Total de Formandos Total de Jovens
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2018 – TOTAL REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO 
 

EU
 E

 O
S 

O
U

TR
O

S 
2

01
8

 

INDICADORES  DICAD/ARSLVT 

AÇÕES DE 
FORMAÇÃO 

Nº Formações Creditadas 2 (2018/2019)1 

Nº Formações não creditadas 4 

Total Formações 6 

FORMANDOS 

Nº Formandos creditados Ainda em execução2 

Nº Formandos não creditados 8 

Total de Formandos 8 

GRUPOS-ALVO 
DA APLICAÇÃO 

Nº escolas 2 

N.º de turmas 4 

Nº outras instituições  2 

N.º de grupos 2 

Nº jovens abrangidos 109 

HISTÓRIAS 
JOGADAS 

Amizade 4 turmas/grupos – 38 jogadores 

Escola 4 turmas/grupos – 52 jogadores 

Amores e Paixões 1 turma/grupo – 19 jogadores 

 

No total, a região de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da Componente de Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Sociais abrangeu 1.052 elementos de população alvo. 

 

 

2.2.4 Região do Alentejo 

 

O projeto “Eu e os Outros” é reconhecido pela comunidade como um recurso essencial no que 

diz respeito à promoção de competências socio emocionais.  

A não dinamização do programa no Norte Alentejo, não se deveu a desinteresse da comunidade, 

mas sim a uma insuficiência de recursos humanos, por parte do CRI local. 

Apesar da maioria das aplicações incidir em contexto escolar, destacamos a existência de uma 

experiência em contexto de Escola Profissional e duas em Centros de Acolhimento Temporário. 

Sublinhamos o interesse, curiosidade e disponibilidade das comunidades escolares e das 

equipas da Saúde do ACES e Unidades Locais de Saúde do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral e Norte 

Alentejo, na dinamização do programa e o reconhecimento da sua mais valia preventiva. 

O grande condicionamento prende-se com a limitação de recursos humanos. As equipas de 

prevenção da DICAD Alentejo são constituídas, no seu total, por 4 elementos estando só um em 

                                                             
1 Estas duas acções de formação creditadas iniciaram no ano letivo 2018/2019, sendo que a aplicação só irá 
ocorrer em 2019. 
2 Estas duas acções estão a decorrer e prevêem envolver 10 entidades e 37 formandos. 
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exclusividade e os restantes a acumular funções noutras áreas de missão. Sendo que destes, 2 

colaboradores, desempenham funções de coordenação técnica dos respetivos CRI's.  

A acrescer a estas dificuldades, está o facto de só um dos profissionais acima assinalados, estar 

habilitado para formação acompanhamento e supervisão de novos aplicadores. 

A excelência preventiva do programa e o reconhecimento da comunidade, não têm tido 

correspondência na dimensão da equipa técnica da DICAD que o dinamiza. 

Houve lugar à apresentação do programa em vários fóruns tais como: Redes Sociais, Grupos de 

Intervenção Autárquica em Saúde, Equipas Técnicas do CLDS e programa Escolhas. 

 

EU
 E

 O
S 

O
U

TR
O

S 
2

01
8

 

INDICADORES DICAD/AR Alentejo  
EP Évora EP Beja Total 

Aplicadores 

Docentes 9 3 12 

Não Docentes 11 0 11 

Total de Formandos 20 3 23 

GRUPOS-
ALVO DA 
APLICAÇÃO 

Nº instituições 8 3 11 

N.º de turmas 13 4 17 

Nº jovens abrangidos 236 71 307 

HISTÓRIAS 
JOGADAS 

Amizade 1 turma  1 

Escola 3 turma  3 

Dependências sem Substância 6 turmas  6 

Amores e Paixões 5 turma 3 turmas 8 
Contextos Recreativos  1 turma 1 

 

Para o futuro, está definido como prioritário a sinalização de aplicadores inativos para futura 

reciclagem, estabelecimento de parcerias com um Centro de Formação de Professores por região para 

lançamento de novas ações para o ano letivo 2019/2020, consolidação dos atuais locais de aplicação 

e aferição das condições das equipas técnicas dos PRI que venham a ser constituídos (aguardam 

abertura de concurso, os PRI's de Évora, Odemira e Moura), para eventual capacitação. 

 

2.2.3 Região do Algarve 

 

Em 2018, a DICAD/ETEP concretizou uma ação de formação ministrada pelos formadores Pedro 

Mendes, Susana Pinto e Margarida Pinto, entre 29.11.2017 e 20.06.2018, envolvendo um total de 20 

formandos dos quais 13 concluíram o processo de implementação da narrativa. Os formandos eram 

provenientes de várias IPSS do sotavento algarvio, dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e de turmas PIEF 

de algumas escolas desta região do sotavento. 

Foi desenvolvida a intervenção com as caraterísticas que se apresentam de seguida.  



 
 

  Página 11 
 

Foram implementadas 5 narrativas no total - histórias 1, 3, 4, 5, e 7 - na totalidade dos grupos 

implicados (9 grupos), integrando um total de 124 jovens. Destes, 97 foram alvo da intervenção em 

contexto escolar (total de 4 escolas), sendo que a mesma foi dinamizada por técnicos dos Gabinetes 

de Apoio ao Aluno (10 no total) ou por Técnicos de Intervenção Local das turmas PIEF (total de 3).  

Os restantes 27 jovens estavam integrados em diferentes atividades de associações juvenis (2 no total), 

sendo que o projeto “Eu e os Outros” aparece como uma atividade específica na área do 

desenvolvimento de competências socio emocionais, no contexto de uma caracterização prévia e 

conhecimento de cada grupo. 

 

 

Histórias Turmas/Grupos Jovens abrangidos 
(jogadores) 

Escolas/Associações 
Juvenis 

História 1 - Cresce e 
Aparece 

1  
( 1 turma PIEF) 

15  
(alunos) 

EB 2,3 Padre João Coelho 
Cabanita 

História 3 - A Escola 
3  

(2 turmas PCA, 
1 turma CEF) 

29  
(alunos) 

 
20 

 (alunos) 

EB 2,3 Dr. Alberto Iria – 2 
turmas (29 alunos) 
 
EB 2,3 Dr. António Sousa 
Agostinho – 1 turma (20 
alunos) 

História 4 - A Família 
3  

(1 turma,  
2 grupos)  

                    18  
(alunos) 

 
10 

(jovens) 
 

  9 
( jovens) 

EB 2,3 Eng. Duarte 
Pacheco – 1 turma 
 
Associação Movimento 
Juvenil (MOJU) – 1 grupo 
 
Espaço K – Casa da 
Primeira Infância 

História 5 – Amores e 
Desamores 

1 
(1 grupo) 

  8 
( jovens) 

Associação Movimento 
Juvenil (MOJU) – 1 grupo 

 

História 7 – Contexto 
Recreativo 

1 
(1 Turma PIEF) 

15 
( jovens) 

 
EB 2,3 Eng. Duarte 
Pacheco – 1 turma 
 

TOTAL 9 124 6 

 

 
 
2.3 Implementação do Programa Eu e os Outros em Projetos-piloto da responsabilidade do SICAD 

 

O desenvolvimento do Programa “Eu e os Outros” requer uma constante adaptação de materiais 

e a sua validação em contextos protegidos e controlados pela coordenação nacional. Neste sentido, 

em 2018 foi mantida a implementação do Programa no Concelho de Odivelas, centrada na narrativa 

consagrada ao papel das substâncias psicoativas no desenvolvimento psicossexual. 
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2.3.1 Implementação do Programa no Concelho de Odivelas  

 
O Projeto-piloto desenvolvido no Concelho de Odivelas tem por objetivo a testagem de novas 

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

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

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

visão crítica das experiências desenvolvidas fornecendo à Coordenação Nacional os elementos 

necessários à validação das mesmas, antes da sua generalização nacional junto às equipas de 

prevenção das DICAD das ARS. 

A intervenção desenvolvida ao longo do ano 2018 conheceu duas fases, uma primeira centrada 

na implementação da narrativa 5, consagrada às questões da sexualidade e do papel das substâncias 

psicoativas no desenvolvimento da mesma, e a segunda durante a qual os técnicos deste concelho 

foram convidados a colaborar no processo de recolha de conteúdos a integrar na revisão da narrativa 

consagrada aos problemas ligados ao consumo de cannabis (narrativa 2), incidindo depois o processo 

formativo iniciado em dezembro, sobre a narrativa já revista. 

 

 Ano letivo 2017/18  

A intervenção iniciou-se em dezembro de 2017, tendo-se prolongado até ao final do mês de 

maio de 2018 envolvendo a formação, acompanhamento e supervisão a 26 técnicos. 

 
Os Formandos  

O grupo de formação era composto por 26 elementos: seis formandos para a formação de base 

e vinte formandos para a formação de aprofundamento. Os formandos estão ligados a diferentes 

instituições que variam entre escolas, instituições de saúde, autarquia e forças de segurança. Em 

termos de formação, o grupo foi constituído por 7 psicólogos/as (1 na formação de base e 6 na de 

aprofundamento), 6 enfermeiros/as (todos na formação de aprofundamento), 4 agentes da PSP (1 na 

formação de base e 3 na formação de aprofundamento), 6 professores (2 na formação de base e 4 na 

de aprofundamento) 1 técnico de serviço social e 2 técnicos superiores, dois deles na formação de 

base e 1 na de aprofundamento. 

 
O Processo Formativo  

Os três dias de formação presencial inicial tiveram lugar entre os dias 15 de dezembro de 2017 

e os dias 5 e 8 de janeiro de 2018, nas instalações da Escola Secundária Pedro Alexandrino em Odivelas. 

O Módulo final (9ª sessão) teve lugar no dia 24 de maio de 2018 na Escola Secundária de Caneças. Os 

formandos da Formação de Aprofundamento participaram apenas nos dias 5 e 8 de janeiro e estiveram 
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presentes na sessão final de maio. O grupo de formação de base foi objeto de sete sessões de 

supervisão, enquanto o grupo de formação de aprofundamento apenas participou em três delas. No 

total este processo envolveu um volume formativo de 762 horas de formação. 

 
A Implementação 

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

total foram constituídos 8 grupos de aplicação repartidos por 9 escolas, abrangendo um total de 244 

alunos, distribuídos da seguinte forma: 

 Quadro 4 - Abrangência do Programa no Concelho de Odivelas 

Escola Ano / Disciplina 
Número 

de alunos 
Género 

F+M 
Idade 

ES Ramada 8º G 28 16F+12M 14 - 16 

Escola E.S. Caneças 10º Saúde 14 13F+1M 15 / 17 

Escola Secundária Pedro Alexandrino 12º Tecn. Turismo  10 7F/3M 18 / 21 

Escola E.S. - Odivelas 
CEF 2 (9º) Op. 
Informáticos 

17 2F/15M 16 / 19 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã  10º B/C 20 6F/14M 15 / 19 

Escola Secundária Braamcamp Freire 11º Curso de Comercio 24 14F/10M 15 / 20 

Escola Básica António Gedeão 9º B 29 14F/15M 14 / 15 

Agrupamento de Escolas D. Dinis - Odivelas 7º F 21 8F/13M 12 / 15 

Escola Básica António Gedeão 9º A 29 14F/15M 14 / 17 

Escola Básica António Gedeão 9º D 30 12F/18M 14 / 17 

Escola Básica Moinhos da Arroja 8º 22 10F/12M 13 / 17 

TOTAIS 11 grupos 244 116F/128M 12 / 21 

 
 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo quer em termos de género 

(47% do género feminino e 53% do masculino), quer em termos de idades, já que ainda que o intervalo 

se situe entre os 12 e os 21 anos de idade, a grande maioria dos grupos apresentou uma média de 

idades entre os 14 e os 15 anos.  

O programa foi aplicado incidindo sobre a narrativa consagrada à Sexualidade e às Drogas 

(narrativa 5). As aplicações foram maioritariamente desenvolvidas em sessões de 90 minutos, 

prevalecendo a regularidade semanal. 

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

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

vídeos, a exploração de diferentes sites ou recursos da comunidade. Foram convidados elementos 

externos à escola para abordarem com os jovens temas específicos.  
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O feedback recebido foi globalmente muito positivo. Os grupos-alvo aderiram positivamente à 

abordagem, que se traduziu numa participação ativa e na exploração dos diferentes conteúdos da 

narrativa. A integração dos agentes do Programa de Proximidade Escola Segura foi avaliada, 

igualmente, como muito positiva, à semelhança da experiencia do ano anterior. A avaliação da 

intervenção proporcionou um conjunto de propostas de alteração à narrativa que foram aceites pela 

coordenação no sentido de proporcionar uma abordagem ao tema da violência doméstica e explorar 

o papel das forças de segurança nesta área.  

 

 Ano letivo 2018/19  

 

Dando continuidade à colaboração iniciada no final de 2017 na dinamização de grupos focais de 

levantamento de temas a integrar na revisão da narrativa consagrada aos problemas ligados ao 

consumo de cannabis, os técnicos do Concelho de Odivelas foram chamados, numa primeira fase, a 

validar a narrativa reconstruída. Descreveremos este processo um pouco mais à frente. 

Numa segunda fase, o referido grupo foi convidado a testar a nova narrativa mediante um 

processo de aplicação da mesma no primeiro semestre de 2019.  

À semelhança do ano anterior, a formação presencial teve o seu início ainda em 2018, a 14 e a 

20 de dezembro, decorrendo a supervisão e a aplicação no ano seguinte.  

O grupo de formação envolveu 15 formandos dos quais 2 eram docentes, 4 psicólogos, 4 

enfermeiros, 3 agentes de segurança e 2 elementos ligados à autarquia. A reduzida dimensão do grupo 

prendeu-se com o facto de se ter optado por não envolver novos aplicadores, em virtude de, com a 

adesão das escolas do Concelho de Odivelas à organização do calendário escolar por semestres, a 

interrupção letiva de dezembro não ter a mesma dimensão que em anos anteriores, não se reunindo 

condições para a adesão dos professores. Acordou-se que para a intervenção de 2019/2020 se 

procuraria levar já em consideração esta nova dinâmica na calendarização da ação de formação. 

 

2.3.2 Região Autónoma dos Açores 

 

A 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.  

Esta Direção Regional que assumiu responsabilidades sobre a área dos Comportamentos 

Aditivos e Dependências em 2016, tendo ao longo de 2018, sido definidas as condições para a 

implementação do Programa, alargando-o às restantes ilhas do arquipélago, com base numa 
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intervenção suportada pelas equipas de saúde escolar, com o apoio de algumas Organizações Não 

Governamentais desta região Autónoma.  

A intervenção terá o seu início em 2019 em datas a definir. 

 

 

2.3.3 Intervenção em Contexto de Ensino Militar não Profissional 

 

Em 2018, foi iniciado um processo no sentido de serem criadas condições para a implementação 

do Programa “Eu e os Outros” nas instituições do Ensino Militar não profissional. Para esse efeito foram 

concretizadas duas reuniões de planeamento com a Direção de Serviços de Saúde Militar visando a 

definição da melhor estratégia para levar a cabo este objetivo. Ficou acordado que o processo deveria 

prever a progressiva formação de dois elementos da Direção de Serviços de modo a poderem vir a 

assumir a coordenação interna do Programa, sob supervisão do SICAD. Estes dois elementos deverão 

participar no processo de formação como observadores e acompanharem a supervisão desenvolvida 

junto aos formandos. Assumirão já, ao longo do primeiro ano a função de facilitadores de comunicação 

com os estabelecimentos de ensino militar. Ficou igualmente acordado que estes elementos 

desenvolveriam no seio da DGRDN os esforços necessários para viabilizar a avaliação de processo e de 

resultados, mediante a construção de uma versão online do protocolo a adotar, bem como a 

organização de uma BOX que facilite a partilha de documentos entre a equipa coordenadora e os 

formandos. 

A segunda reunião envolveu os responsáveis pela Coordenação Pedagógica nas duas instituições 

de ensino militar: Colégio Militar (CM) e Instituto dos Pupilos do Exército (IPE). Durante esta reunião 

foram definidos grupos alvo, traçado um calendário de ações envolvendo a divulgação, a formação e 

a devolução de resultados. Foi definido que o CM apostara no envolvimento dos diretores de turma 

do 5º ano enquanto o IPE, assumiria uma postura mais aberta em relação aos anos a abranger em 

função da adesão dos professores.  

Foram concretizadas três sessões de divulgação do Programa, duas no CM e uma no IPE. Tal 

deveu-se ao facto de se ter verificado uma menor adesão por parte dos professores escolhidos e se 

ter procedido à reformulação da decisão inicial, passando a focar o grupo alvo nos 7º anos de 

escolaridade. 

Da estratégia adotada resultou a constituição de um grupo de formação no CM, composto por 

15 elementos e um grupo de formação no IPE de 16 formandos, integrando maioritariamente 

docentes, à exceção de dois psicólogos incluídos no Grupo de Formação dos primeiros. 

O processo de formação foi iniciado a 21 de dezembro, tendo a sua continuidade em 2019, com 

a previsão de conclusão em Junho. 
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2.3.4 Síntese das intervenções em território Nacional no ano 2018 

Em síntese, no ano 2018, com base no trabalho desenvolvido pelas equipas de prevenção das DICAD 

e dos projetos-piloto do SICAD, foram formados 433 aplicadores de 77 instituições que dinamizaram 

3.334 adolescentes, numa intervenção com cobertura nacional. 

 Quadro * - Abrangência do Programa a nível nacional 

 Norte Centro LVT Alentejo Algarve SICAD TOTAIS 

Instituições 
(2017) 

26 

(18) 

21 

(21) 

4 

(17) 

11 

(10) 

6 

(11) 

9 

(9) 

77 

(88) 

Aplicadores 
(2017) 

162 

(82) 

193 

(212) 

16 

(64) 

23 

(21) 

13 

(20) 

26 

(28) 

433 

(427) 

Jovens 
(2017) 

1706 

(1.111) 

844 

(544) 

109 

(1.075) 

307 

(314) 

124 

(198) 

244 

(244) 

3.334 

(3.486) 
 

Pode-se concluir que o cenário a nível nacional no que respeita à prevenção e, muito concretamente, 

em relação ao Programa “Eu e os Outros é muito diversa. O quadro acima evidencia a disparidade das 

regiões, resultante das estratégias traçadas por cada DICAD, dos recursos existentes e das solicitações. 

Algumas equipas também têm optado por outros programas de prevenção e os professores continuam 

a demonstrar alguma dificuldade na aplicação do Programa, face à falta de um contexto para a sua 

implementação em termos curriculares. Os aplicadores vêem-se na contingência de depender da 

cedência de horas de aulas por parte de colegas, para conseguir manter a regularidade e intensidade 

exigida. O suporte da instituição nem sempre é assumido, resultando o Programa num esforço pessoal 

do aplicador que, face à exigência do processo formativo, só é mantido por quem está 

verdadeiramente envolvido. 

 

 
 

2.4 Implementação do Programa na República de Cabo Verde 

 

O Programa Eu e os Outros é desenvolvido na República de Cabo 

Verde desde 2015 sob a coordenação da Comissão de Coordenação do Álcool 

e Outras Drogas (CCAD) do Ministério da Saúde e da Segurança Social. 

De 9 a 12 de outubro de 2017, tinha decorrido na Cidade da Praia a 

Formação de base sobre o programa preventivo “Eu e os Outros” dirigido a 

Professores do Ensino Secundário. O objetivo da formação era capacitar os 
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Professores para posteriormente aplicaram as duas histórias (A história 8 “Os perigos que espreitam 

por detrás do Álcool” e a história 5 intitulado “Amores e desamores”), com as quais trabalharam 

durante o ano de 2018 nas referidas Escolas.  

Os Professores aplicaram em trimestres diferentes, retratando o quadro infra a informação que 

pode ser recolhida pelo CCAD. 

Escola Secundária Ilha Aplicação História 
Envio de 
Relatório 

Baltasar Lopes São Nicolau – Ribeira Brava Sim 8 Sim 

Pedro Corsino Azevedo São Nicolau - Tarrafal Sim 5  

Jorge Barbosa São Vicente Sim  Sim 

António Silva Pinto Santo Antão – Porto Novo Sim   

Januário Leite Santo Antão - Paúl Sim 5 e 8  

Suzete Delgado Santo Antão – Ribeira Grande Sim 5 Sim 

Coculi Santo Antão – Ribeira Grande Sim 8 Sim 
Luciano Garcia Santiago Sim  Sim 

Tarrafal Santiago Sim  Sim 

Escola Técnica de Assomada Santiago Sim   

Liceu de Ponta Verde Fogo Sim  Sim 

Teixeira de Sousa Fogo Sim   

Santa Catarina Fogo Sim   

Complexo Educativo Manuel António Martins Sal Sim   

Olavo Moniz Sal Sim  Sim 

Constantino Semedo Santiago Sim   

Amor de Deus Santiago Sim   

Escola Secundária Manuel Lopes Santiago Sim   

Maria Felicidade Fernandes Santiago    

 

Os Professores foram unânimes em afirmar que a experiencia de implementação do Programa 

“Eu e os Outros” 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 data show. 
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Através das dinâmicas usadas durante a aplicação das histórias foram trabalhados temas como 

o preconceito, os estereótipos e bullying. Contribuiu ainda para conhecer melhor a realidade e as 

experiências vividas pelos alunos. 

 

 

 

2.2 Adaptação dos instrumentos orientadores e materiais de suporte 

À semelhança de anos anteriores, em 2018, procedeu-se à revisão de materiais de suporte e 

documentos orientadores para a implementação do Programa “Eu e os Outros” incidindo neste ano o 

processo de atualização de conteúdos sobre a narrativa 2 e, consequentemente sobre o capítulo do 

Manual de Suporte ao Aplicador que incide sobre a mesma.  

Tendo por base a estratégia iniciada ainda em 2017 de recolha de conteúdos a incluir na 

revisão da narrativa, procedeu-se ao longo de 2018 à renovação do enredo. Recorde-se que foram 

concretizados 5 grupos focais envolvendo no total 55 participantes, distribuídos entre adolescentes, 

universitários, encarregados de educação e profissionais com intervenção junto a adolescentes. 
 

O leque de temas recolhido foi diversificado incluindo: (1) a substância e os seus efeitos, (2) as 

consequências do consumo a médio/longo prazo (para a saúde, familiares, económicas e sociais), (3) 

as motivações para o consumo, (4) os fatores de risco (como as crenças e os mitos, a rebeldia, os 

amigos,…), (5) os comportamentos de risco associados ao consumo (como a sexualidade desprotegida, 

os acidentes,…), (6) os fatores protetores (como a família, os amigos, os projetos de vida, a informação 

credível…) (7) o enquadramento legal, (8) os recursos de resposta e (9) as atitudes a adotar nessa 

mesma resposta. 

Os conteúdos foram organizados numa narrativa que procurou manter o foco na gestão de 

conflitos e no choque de atitudes face à cannabis dentro de um grupo de amigos. Houve a preocupação 

de incluir no novo enredo elementos referentes à utilização medicinal da cannabis e as recentes 

alterações legais, as diversas apresentações da substância, os diferentes tipos de relação com a mesma 

– curiosidade, experimentação, consumo ocasional, consumo regular, dependência e abandono do 

consumo. Do mesmo modo, foram introduzidos conteúdos referentes às questões da saúde mental e 

riscos associados ao consumo de cannabis. Por fim, foram igualmente introduzidos temas ligados à 

proteção do ambiente. 

A narrativa, uma vez revista foi submetida a validação junto a um grupo restrito das pessoas que 

participaram nos grupos focais (32 pessoas divididas por dois momentos) a quem foi pedido que 

assinalassem todos os temas que, no decurso da apresentação da narrativa, considerassem 

corresponder aos temas elencados. Para tal foi fornecida a cada participante uma lista dos temas que 

resultaram dos grupos focais. Como resultado deste processo de validação, foi considerado que a 
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narrativa cobriria 82% dos conteúdos listados, sendo manifestado um claro agrado com o enredo 

criado. 

A narrativa foi então testada, através do grupo de trabalho do Concelho de Odivelas, num 

processo que teve o seu início em dezembro de 2018 e se prolongou ao longo do primeiro semestre 

de 2019. 

 

 

1. Formação 

Em 2018, o volume formativo registado foi de 3.504:00:00 horas de formação.  

De destacar, igualmente, que ao longo de 2018, manteve-se uma troca de comunicação com o 

Conselho Cientifico-Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC), na sequência do pedido de renovação 

da creditação da Formação de Base do Projeto Formativo do Programa “Eu e os Outros” realizado em 

2017. Em virtude do CCPFC ter mudado de plataforma de gestão das candidaturas foi solicitado ao 

SICAD que o pedido fosse refeito na nova página, tarefa esta concluída em agosto de 2018.  

Seguiram-se um conjunto de pedidos por parte da CCPFC no sentido de se justificar a opção pela 

modalidade de Oficina de Formação, tarefa concretizada em Novembro de 2018.  

Em ofício de 29 de novembro de 2018, é dado deferimento ao pedido de reacreditação da formação 

ainda que sem efeito para os 50% na dimensão científico-pedagógica. Este facto deu lugar a um pedido 

de reconsideração da decisão tomada pelo CCPFC, tendo por base o diploma legal que rege a 

Promoção da Educação para a Saúde e a Formação em Cidadania e Desenvolvimento Pessoal, 

entretanto publicado, e através do qual é reconhecida que a formação que contribua para estas duas 

áreas curriculares complementares, é considerada relevante para qualquer área científico-pedagógica. 

 

2. O Processo Avaliativo 

Em 2018, procedeu-se à elaboração de uma proposta de revisão dos procedimentos avaliativos do 

Programa “Eu e os Outros”. A proposta para esta reformulação pressupunha a criação na estrutura 

informática, na qual fossem reunidos instrumentos de avaliação, que fosse ao encontro do modelo 

teórico de base ao E&O - Teoria do Comportamento Planeado (TCP; Ajzen, 1991) – o qual, aponta 

como determinante próximo do comportamento, o desejo de o realizar. Este, por sua vez, é 

influenciado pelas atitudes, pela perceção da pressão social no sentido da sua concretização e pelo 

controlo percebido sobre o comportamento (Ajzen, 2013). Deste modo o modelo de avaliação deverá 

disponibilizar instrumentos que avaliem (a) a intenção de adoção de um comportamento, (b) a 

perceção de risco, (c) a perceção de auto-eficácia, e (d) as atitudes face aos CAD.  

A estes indicadores deveria ser acrescido o (e) nível de conhecimento sobre os CAD bem como (f) o 

nível de competência socio-emocional, preconizado pelo Modelo Informação-Motivação-
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Competências Comportamentais (MIMCC; Fisher e Fisher, 1992), adaptado à prevenção dos 

problemas ligados ao álcool por Sharma, (2012). Este modelo acrescenta ao anterior a ênfase no 

conhecimento e nas competências comportamentais como base para decisões preventivas, para além 

das motivações e atitudes orientadoras do indivíduo na seleção comportamental, presentes na TCP.  

Em termos dos indicadores centrados nas características da estratégia adotada, o modelo avaliativo 

deveria, igualmente ir ao encontro da avaliação de competências como a (g) assertividade ou (h) 

tomada de decisão, entre outras. 

Por ultimo, o modelo avaliativo deveria ainda proporcionar instrumentos de avaliação de temáticas 

específicas desenvolvidas com parceiros do Programa e abordadas nas narrativas. Estes instrumentos 

deverão, naturalmente, ser definidos em conjunto com os parceiros em função dos objetivos para os 

quais concorram.  

Em alguns dos indicadores deveriam ser respeitadas as especificidades das substâncias que são 

abordadas na intervenção, facto que resultará na diferenciação dos instrumentos a utilizar: álcool, 

tabaco, cannabis, todas as substâncias e comportamentos aditivos sem substância. 
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Procedeu-se a uma listagem de potenciais instrumentos a integrar na referida plataforma. A proposta 

foi submetida superiormente em Dezembro de 2018, após ter sido discutida com a Equipa 

Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI). 

Na referida proposta, a Equipa de Coordenação recomenda igualmente a contratualização de avaliação 

externa do Programa por parte de uma entidade a definir a partir de um processo de candidatura. 

 

3. Disseminação 

No plano da disseminação do Programa “Eu e os Outros” em encontros científicos, formações ou 

reuniões de trabalho que ocorreram ao logo de 2018 destacamos: 

- Formação de Pós Graduação em Educação Especial na Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade de Lisboa – janeiro 2018; 

- Apresentação do Programa aos alunos do 2º ano de Serviço Social (diurno e pós-laboral) da ESECS - 

Politécnico de Leiria – janeiro 2018; 

- Apresentação do Programa aos alunos de Intervenção Social e Comunitária da ESECS - Politécnico de 

Leiria – janeiro 2018; 

- Formação sobre o Referencial para a Educação para a Saúde organizada pela Direção Geral da 

Educação em Beja – fevereiro 2018; 

- Fourth training session on “Drugs prevention“ organizado pelo Grupo Pompidou em Veneza - 

fevereiro 2018; 

- Formação de Pós Graduação em Saúde Comunitária no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 

da EmpresaI (SCTE-IUL) –  março 2018; 

- Formação na Licenciatura em Ciências Psicológicas da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa – abril 2018; 

- Encontro do CRI Lisboa Ocidental sobre a temática da intervenção preventiva – abril 2018; 

 - Formação em Programas de Prevenção dirigidos aos coordenadores do Programa Escolhas (duas 

sessões, uma em Lisboa e outra no Porto) – maio 2018; 

- Encontro “Strategies on Solving Drug Addiction Problems” organizado pela Associação Polityka 

Narkotykowa em Lublin na Polónia - junho 2018; 

- Formação sobre o Referencial para a Educação para a Saúde organizada pelo Centro de Formação de 

Vila Real de Santo António – junho 2018; 

- Apresentação do Programa no âmbito da Drug Summer School organizado pelo ISCTE/OEDT em 

Lisboa – junho 2018; 
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- Divulgação e implementação, anualmente, na Escola Superior de Educação de Viseu, no âmbito do 

estágio curricular do curso de Educação Social – setembro 2018; 

- Formação em Prevenção dos Comportamentos Aditivos organizado pelo SICAD – outubro 2018. 

 

4. Conclusões 

Considera-se que a avaliação global da implementação do Programa “Eu e os Outros” em 2018 é 

negativa no que respeita ao nível de implementação atingido, não no que diz respeito à comparação 

com o ano anterior face ao qual os valores globais se assemelham, mas sobretudo, face à expectativa 

de crescimento.  

Denota-se uma clara melhoria da relação com a equipa de formação. 

Verifica-se uma boa qualidade de trabalho de equipa ao nível da coordenação nacional do Programa.  

Identifica-se também uma melhoria ao nível da articulação com as várias regiões. 

 

Potencialidades reconhecidas ao Programa “Eu e os Outros: 

 A estratégia adotada é reconhecida como adequada para a abordagem do grupo etário a que se 

dirige e a abordagem integrada de temas da saúde do adolescente conjuntamente com os 

comportamentos aditivos é vista como uma mais-valia no âmbito da Educação para a Saúde; 

 É muito valorizada a adaptabilidade do Programa às características dos grupos-alvo e às 

necessidades do aplicador;  

 A estruturação do Programa segue os standards para os programas preventivos eficazes o que lhe 

confere o reconhecimento internacional enquanto Boa Prática; 

 Mantém-se uma coordenação nacional que integra representantes de todas as DICAD das ARS, 

que se reúnem semestralmente para fazer planeamento e monitorização da implementação do 

Programa; 

 Mantém-se um esforço constante de atualização quer dos documentos orientadores, quer das 

narrativas de suporte; 

 Os documentos de suporte, nomeadamente o Manual de Apoio ao Aplicador são considerados, 

muito completos e uma excelente mais-valia para os aplicadores; 

 As personagens, apesar de graficamente desatualizadas, mantém uma proximidade à realidade 

dos participantes, facilitando os processos de identificação; 

 Mantém-se o interesse de parceiros nacionais e internacionais pelo Programa, interesse este que 

resulta em solicitações de parceira, formação e adaptação do material a novas realidades; 

 Naturalmente, o facto de o Programa não apresentar custos para as instituições que o solicitam 

fazem do Programa um instrumento útil e desejado. 
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Fragilidades a serem superadas: 

 Apesar do esforço para manter atuais os temas abordados no Programa, a sua imagem gráfica 

mantém-se idêntica àquela com que foi lançado há dez anos atrás; 

 Os procedimentos avaliativos, sob pena de porem em causa o estatuto de Boa Prática, requerem 

uma revisão profunda quer em termos dos instrumentos adotados – considerados demasiado 

extensos e em alguns casos pouco fiáveis – quer em termos das condições proporcionadas para o 

seu preenchimento – presentemente em versão impressa dada a suspensão das versões online; 

 A avaliação de processo continua a ser considerada muito burocrática fragilizando a adesão por 

parte dos professores; 

 A limitação de disponibilidade dos recursos humanos envolvidos na coordenação e o menor 

domínio de procedimentos de estudo e análise de resultados; 

 A ausência de um compromisso formal em que se definam objetivos anuais a atingir por parte das 

equipas de prevenção das DICAD das ARS, o que fragiliza a retoma da taxa de implementação do 

Programa e o reporte anual homogeneizado das intervenções desenvolvidas a nível regional; 

 A fragilidade do trabalho de articulação com a Direção Geral de Educação, que não proporciona 

as estratégias que levem à criação de condições necessárias para uma adesão massiva dos 

docentes à implementação do Programa no âmbito da Educação para a Cidadania ou da aplicação 

do Referencial para a Educação para a Saúde; 

 A demora no processo de acreditação da formação foi sentida como muito penalizadora para a 

mobilização dos aplicadores, sentindo-se esta realidade mais numas regiões do que noutras.  

 Desmotivação dos técnicos/profissionais; 

 Escassez ao nível dos Recursos Humanos quer no que respeita às equipas de prevenção quer no 

que concerne à coordenação nacional. 

 

Por estes motivos, consideramos que há medidas que, sendo implementadas, poderão ir ao encontro 

das dificuldades identificadas, preservando o potencial do Programa: 

 A garantia de suporte técnico à coordenação do programa no âmbito do tratamento e análise de 

dados da avaliação de resultados, nomeadamente através da aquisição de serviço externa junto 

a um centro de investigação, o qual poderá ser envolvido na redefinição dos procedimentos 

avaliativos do Programa; 

 Proceder à submissão das formações de aprofundamento para creditação junto do CCPFC; 

 Criação de condições para a revisão gráfica dos materiais de suporte ao Programa; 

 Estruturação de um protocolo com as DICAD das ARS que defina um conjunto de objetivos 

mínimos de intervenção preventiva com base neste Programa, a renovar anualmente; 

 Revisão do protocolo existente com o Ministério da Educação para incluir medidas mais eficazes 

para a promoção da implementação do programa em contexto escolar; 
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 Equacionar a cedência do Programa Formativo a Centros de Formação de Professores, ensaiando 

a gestão externa das componentes burocráticas do mesmo; 

 Alargamento das parcerias nacionais (MDN e Região Autónoma dos Açores) e perspetivas de 

envolvimento de novos parceiros (Programa Escolhas); 

 Articulação com as equipas de saúde escolar; 

 Aplicação por profissionais externos à escola. 

 

As principais ameaças externas poderão situar-se ao nível da: 

 Concorrência de outros programas de menor carga horária e burocrática; 

 Dispersão do suporte técnico por instituições geograficamente afastadas; 

 Multiplicidade de solicitações resultantes das parcerias nacionais; 

 Diversidade das cinco realidades regionais, o que torna o processo de harmonização de 

procedimentos mais difícil. 

 

Naturalmente, algumas das medidas a implementar requerem investimentos financeiros significativos 

e estes, por sua vez, requerem que a taxa de implementação do Programa tenha uma dimensão 

significativa para os justificar.  

Por último, sentimos que este é um processo circular, agudizado pela instabilidade política, que limita 

a melhor definição de práticas de articulação com as equipas que, no terreno, são responsáveis pela 

implementação do Programa. 

 

Lisboa, 18 de novembro de 2019 


