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Relatório  

do Programa Eu e os Outros 

2019 
 

 

 

 

1. Introdução 

 

O presente relatório incide sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019 na 

implementação do Programa Eu e os Outros (E&O) e pretende proporcionar uma reflexão sobre os 

resultados alcançados e as necessidades identificadas.  

Ao longo do relatório será dado destaque às principais parcerias, à forma como foram 

desenvolvidas e ao papel que cada uma desempenhou na implementação do Programa. Serão 

apresentados dados recolhidos junto aos diferentes contextos de implementação, nomeadamente o 

trabalho desenvolvido em cada região do país 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 2019 

em termos da revisão de materiais, nomeadamente a revisão gráfica e de narrativas e 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. 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 

nacionais das mais diversas áreas, com responsabilidades diretas ou indiretas nas estratégias que 

incidem sobre a 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 

(PENSE2020) resultando no reporte semestral dos dados referentes à intervenção desenvolvida com a 

narrativa consagrada ao álcool, a qual reúne conteúdos referentes à prevenção rodoviária.  

Em 2019 manteve-se o 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 participação 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. A assinatura do mesmo 

teve lugar no final de setembro no decurso do evento que marcou o início de um novo ano de 

intervenção, no qual foram apresentados os resultados do primeiro ano de colaboração e entregues 

os certificados aos profissionais que participaram na implementação do Programa. 

Teve início também em 2019, um processo de aproximação entre o SICAD e o Centro Internet 

Segura, de um consórcio coordenado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, visando uma potencial 

colaboração dentro do tema do Uso Problemático da Internet, tendo o Programa Eu e os Outros como 

base de colaboração. Esta aproximação traduziu-se na concretização de uma reunião exploratória em 

Agosto de 2019, da qual saiu reforçado o interesse de trabalho conjunto e um esboço de linhas de ação 

que envolveriam a revisão conjunta da narrativa 4 e a sua adaptação a um formato gamificado, a 

formação de parceiros, nomeadamente voluntários do IPDJ que desenvolvem trabalho neste âmbito 

e a estruturação de um processo de implementação nacional dos novos materiais, num processo a 

concretizar a partir de 2020. 

Concretizou-se, igualmente, em 2019, a linha de ação, planeada no ano transato, com a Direção 

Regional de Prevenção do Combate às Dependências (DRPCD) para a implementação do E&O no 

território na Região Autónoma dos Açores (RAA). A implementação do Programa teve por base a ação 

de profissionais de saúde ligados aos cuidados de saúde primários e à saúde escolar. 
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Por fim, a articulação com as Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD) assume um caráter 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. Neste âmbito, recuperou-se, em 2019, a prática suspensa desde 2012, de promover 

momentos de encontro entre os técnicos dos CRI ligados ao E&O, integrando componentes de partilha 

de experiência e de formação de reciclagem em torno de conteúdos e práticas revistas. 

Um último destaque para as alterações internas na coordenação do Programa. A equipa técnica 

do SICAD contava desde 2016 com a participação ativa da Drª Joana Leonardo que em 2019, deixou de 

integrar os quadros desta instituição. A perda deste elemento foi sentida como uma fragilização 

temporária do Programa. Contudo, no quarto trimestre do ano foi possível passar a contar com a 

colaboração da Dr.ª Cecília Lázaro, a qual se integrou de forma entusiástica colmatando a saída já 

referida. Embora afetivamente estas alterações tenham sido muito significativas, no plano funcional, 

considera-se que o Programa manteve a sua dinâmica e beneficiou do facto do novo elemento integrar 

a Divisão de Prevenção e Intervenção na Comunidade, facto que não se verificava com a anterior 

colaboradora. 

 

 

3. Formação 

 

A Formação é uma componente central do E&O, desenvolvida em estreita articulação com o 

Departamento de Formação do SICAD. Ela comporta, por um lado, a articulação com o Conselho 

Científico Pedagógico de Formação Continua (CCPFC), do Ministério da Educação, visando a creditação 

dos Programas Formativos inerentes à capacitação necessária para implementar o E&O. Por outro 

lado, ela envolve igualmente a definição de novas estratégias, no sentido de uma melhor 

monitorização do processo formativo, mas igualmente da descentração dos procedimentos 

burocráticos inerentes à formação, definindo orientações para o desenvolvimento de parcerias de 

trabalho com Centros de Formação de Professores nas diferentes regiões. Por fim, uma última área 

desenvolvida neste campo é a da formação interna, no que diz respeito à reciclagem dos profissionais 

das equipas de prevenção, distribuídas por todo o país.  
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3.1. Procedimento de creditação das Formações  

 

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

resolver, em função de vicissitudes resultantes de mudanças introduzidas pela CCPFC quer nos canais 

de comunicação e submissão de candidaturas, quer nos critérios adotados para a apreciação das 

mesmas. A 7 de março, foi oficializada a creditação da formação de base, ainda que com um conjunto 

de restrições. Nos meses que se seguiram, procurou-se ultrapassar as questões levantadas, 

nomeadamente argumentando a favor da adequação da modalidade de Oficina de Formação aos 

objetivos de associar a aprendizagem de conteúdos referentes à prevenção dos CAD, à promoção da 

saúde e, numa perspetiva mais lata, à educação para a cidadania e desenvolvimento. 

Foi igualmente necessário argumentar que a mesma 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. 

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: 

 

8 Abril 

Narrativa 1 – Substâncias Psicoativas e Processos de Desenvolvimento na Adolescência 

Narrativa 2 - Cannabis e Relações de Pares 

Narrativa 8 – Os Problemas Ligados ao Álcool 

 

29 Abril  

Narrativa 5 – Sexualidade e Substâncias Psicoativas 

 

6 Maio 

Narrativa 3 – Tabaco, Bullying e Dinâmicas Escolares 

 

13 Maio 

Narrativa 4 - Dependências sem substância 

Narrativa 9 – O Futuro: Desenvolvimento pessoal, a descoberta de si e os Comportamentos Aditivos 
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1 Julho 

Narrativa 6 – A Lei e a Droga 

Narrativa 7 – Comportamentos Aditivos nos contextos Recreativos 

 

Por fim, após a submissão de argumentação para o reconhecimento da totalidade da formação para 

a dimensão científico-pedagógica, a 5 de setembro foi recebido o deferimento do pedido de revisão 

das deliberações anteriores reconhecendo que as mesmas relevam para efeitos de progressão na 

carreira nomeadamente no que diz respeito à dimensão científico-pedagógica. 

 

3.2. Acordos de Parceria no âmbito da Formação 

 

Em 2019 deu-se início a um procedimento de descentração do processo formativo associado ao 

Programa Eu e os Outros. Esta intenção era já antiga e envolvera a sua discussão em contexto de 

coordenação nacional com os representantes das diferentes DICAD/ARS.  

Assim, 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 Centros de Formação 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 se comprometeram 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 Escolas de Loures 

(CENFORES) formam assinados respetivamente em 21 de Agosto e 9 de Dezembro de 2019. 

 

As coordenações regionais assumiram, entretanto, o compromisso de estabelecer contacto com 

outros Centros de Formação que reúnam condições para o alargamento da experiência iniciada em 

2019. Nesse sentido, na zona Centro as diferentes equipas de prevenção estabeleceram contacto com 

parceiros locais tendo obtido os seguintes resultados: 

 

 CRI Aveiro: terão condições para avançar com 1 Centro de Formação, mas, atualmente, não 

podem garantir terem grupo de formandos;  
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 CRI Castelo Branco e CRI Coimbra: ainda estão a avaliar a sua pertinência/interesse;  

 CRI Leiria: Interesse em fazer protocolo com CFAE Rede da Cooperação e Aprendizagem; 

 CRI Guarda: consideram viável a articulação com o Centro de Formação da Associação de 

Escolas Guarda1 (CFAE Guarda1); 

 CRI Viseu: encontram-se em negociação com o Centro de Formação VISPROF, no sentido de 

iniciar a implementação no próximo ano letivo. 

 

3.3. Formação de reciclagem dos Profissionais das Equipas de prevenção dos CRI 

 

Em 2019, foi retomada a prática abandonada em 2013, de promover uma vez por ano um momento 

de formação de reciclagem dirigido a todos os profissionais das equipas de prevenção dos Centros de 

Resposta Integrada de todo o país. 

Uma vez reconhecida a pertinência desta formação, o programa e calendário para a concretização da 

mesma foi definido no decurso das reuniões de coordenação nacional com os representantes das 

diferentes DICAD/ARS. 

Foi feito um levantamento de necessidades que identificou como grandes temas (1) a revisão e 

clarificação dos processos formativos, (programas de formação de base e de aprofundamento, canais 

de comunicação, parcerias com os centros de formação de professores, indicadores de formação, etc.), 

(2) a atualização das narrativas e a revisão dos materiais disponíveis na BOX e (3) os procedimentos 

avaliativos. A estes temas a coordenação acrescentou a sensibilização dos profissionais para as 

narrativas que dão resposta a Programas Nacionais, nomeadamente a Prevenção Rodoviária e a 

Educação para a Cidadania. Neste âmbito a formação integrou um módulo de 60’ dedicados à 

associação do consumo de substâncias com a sinistralidade rodoviária ligado à utilização problemática 

do telemóvel durante a condução. Estes conteúdos foram abordados de acordo com o programa 

definido conjuntamente com a ANSR, tendo sido fornecido aos técnicos, referências bibliográficas e 

sites de pesquisa para uma melhor dinamização do tema. 

Dentro da exploração das alterações nas narrativas, há que destacar o aprofundamento da narrativa 

consagrada à Cannabis e às relações de amizade a qual havia sofrido profundas alterações que 

mereceram um prolongado debate e discussão crítica.  

A coordenação tirou, igualmente, proveito deste momento formativo para submeter a validação, 

perante os técnicos da imagem renovada do Programa, cujos resultados serão apresentados no 

capítulo que incidirá sobre este processo. Contudo, a formação integrou um guião de procedimentos 

para que este processo de validação possa ser posteriormente replicado pelos técnicos das equipas de 

prevenção junto aos professores com que trabalham e por estes junto aos jovens. 
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 A formação teve lugar nos dias 7 de outubro e 2 de dezembro, nas instalações do SICAD, envolvendo 

62 profissionais e teve a duração de 16 horas.  

 

3.4 Formação “Construção de Narrativas para a Prevenção – exemplo Prático do Programa Eu & os 

Outros” 

 

Em 2019, dando resposta à inclusão de uma formação sobre o Programa Eu e os Outros na oferta 

formativa do SICAD, procedeu-se à estruturação de uma ação de três dias (24h), a qual, incidiria sobre 

a utilidade metodológica e estratégica das narrativas na abordagem preventiva, usando o “Eu e os 

Outros” como exemplo. A formação integrava uma componente prática que proporcionou aos 

formandos a possibilidade de construir a sua própria narrativa e ensaiá-la com os colegas, explorando 

pontos fortes e fracos da experiência desenvolvida. 

A formação foi agendada para os meses de novembro e dezembro. Ainda que o número de inscrições 

tenha sido suficiente, considerou-se que o processo formativo beneficiaria em transitar para o 

primeiro trimestre de 2020. 

 

4.  Adaptação dos instrumentos orientadores e materiais de suporte 

 

A atualização dos materiais de suporte é um dos compromissos assumidos anualmente pela 

coordenação do Programa, podendo assumir múltiplas vertentes, desde a revisão das Linhas 

Orientadoras para a implementação do Programa, a reformulação de Narrativas, a atualização do 

Manual de Suporte, a redefinição dos Procedimentos Avaliativos ou revisão da Imagem Gráfica do 

Programa. 

É comum que todos os anos uma narrativa seja revista e com ela, o Manual de Suporte, nos conteúdos 

que à referida narrativa digam respeito. Cada uma das restantes áreas é revista ciclicamente. Em 2019, 

o foco incidiu sobre a revisão Gráfica.  

 

4.1 Reformulação das Narrativas 

 

À semelhança de anos anteriores, em 2019, manteve-se o processo de revisão de materiais de suporte 

à implementação do Programa “Eu e os Outros” incidindo neste ano o processo de atualização de 

conteúdos sobre a narrativa 3 e, consequentemente sobre o capítulo do Manual de Suporte ao 

Aplicador que incide sobre a mesma.  

Visando uma maior consistência dos conteúdos a rever, foi solicitada à Direção Geral da Saúde, apoio 

em áreas temáticas como o exercício e saúde e o comportamento alimentar. Foram concretizadas três 
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reuniões de trabalho durante as quais se reuniu um conjunto de sugestões concretas de alteração da 

narrativa, contudo, por manifesta falta de tempo, não foi possível concretizar a revisão da referida 

narrativa. Levou-se, contudo, em consideração algumas das sugestões recebidas para incluir na revisão 

gráfica do Programa, personagens secundários com características específicas para a abordagem ao 

tema da autoimagem e autoestima, associada à obesidade e ao contexto escolar. Este processo de 

revisão ficou deste modo adiado para melhor oportunidade.  

 

4.2 Revisão Gráfica 

 

Teve início em 2019 o processo de revisão do grafismo do Programa Eu e os Outros. O trabalho foi 

dividido em três partes, uma centrada na replicação das personagens principais, outra, na criação de 

10 novos personagens secundários e finalmente uma última parte referente à criação de cenários 

ilustrativos das diferentes narrativas.  

O processo de contratualização do desenhador para a execução do trabalho, apenas permitiu que os 

trabalhos se tivessem iniciado já no final do primeiro semestre do ano. Ficou acordado que os trabalhos 

anteriormente referidos deveriam ser produzidos até ao final do ano devendo ser submetidos a 

validação progressiva primeiro pela coordenação, depois pelos técnicos das equipas de prevenção, 

depois pelos aplicadores e jogadores e finalmente submetidos a aprovação superior. 

A primeira parte foi a mais exigente de todas uma vez que envolveu uma recriação de personagens já 

desenvolvidos e familiares e dar-lhes uma nova roupagem, apresentando-os em três poses diferentes. 

Os ajustamentos exigiram múltiplas reuniões (5) entre a coordenação e o desenhador. Foram 

reconhecidas dificuldades na tarefa, uma vez que não foi fácil manter a fidelidade ao traço anterior e 

fazê-lo evoluir para uma nova coerência, dificuldade esta mais patente nuns personagens do que 

noutros. Para este processo foram auscultados diferentes colegas que trouxeram aportes quer 

técnicos – ao nível da coerência da imagem - quer pessoais ao nível da estética própria de algumas 

culturas juvenis.  

O produto final desta fase de revisão mereceu um trabalho de validação, primeiro interno, depois, 

junto aos técnicos das equipas de prevenção dos Centros de Respostas Integrados no decurso do 

processo da formação de reciclagem e, depois, junto aos jovens, tirando proveito dos contextos de 

intervenção da responsabilidade do SICAD. 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. 

A segunda e terceira fases da revisão gráfica foram mais rápidas tendo em conta que não envolviam 

um grau de exigência para com modelos prévios. As personagens secundárias foram definidas em 

função das necessidades de ilustrar narrativas alteradas ao longo do tempo e para as quais se 

considerou que o grafismo poderia proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica da história. A 

listagem das personagens solicitadas ao desenhador foi a seguinte: 
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Personagens Histórias Características 

Lucas 2ª narrativa Jovem, 19 anos, consumidor habitual de cannabis, 
desenhador de BD. 

Diogo 2ª narrativa Primo do Lucas, inibido, com traços de rigidez na 
interação social. 

Eric 2ª narrativa Adulto, na casa dos 40 anos, ex-consumidor, campeão 
de surf retirado, ligado a causas ambientalistas.  

Rapaz no balneário 3ª narrativa Rapaz com que o Emanuel se cruza no balneário da 
escola no final da aula de educação física – abordagem 
à relação com o corpo e a exposição aos outros. 

Técnico de manutenção 6ª narrativa Responsável pelo serviço à comunidade do Daniel no 
lar de terceira idade. 

Equipa de proximidade 7ª narrativa Três elementos da equipa de rua que se encontram 
com a Sabrina na discoteca, no trabalho de RRMD. 

Técnico INEM 2ª e 7ª narrativas Personagem passível de aparecer a pedido da Sabrina 
face ao mal-estar da sua amiga na discoteca, ou para 
socorrer o Diogo no surto psicótico após consumo de 
cannabis. 

Sr. Filipe 8ª narrativa Responsável pela Associação JUBA que interage com o 
grupo no âmbito da intervenção comunitária, pessoa 
na casa dos sessenta anos, antigo padre. 

Quico 8ª narrativa Criança hiperativa, que se cruza com o grupo no 
decurso da intervenção de voluntariado dinamizada no 
âmbito da JUBA. 

 

No final de 2019, praticamente todas as personagens secundárias haviam já sido esboçadas e merecido 

uma primeira apreciação por parte da coordenação, a qual manteve algumas questões sobre a 

adequação de algumas delas, face ao seu propósito na narrativa, tendo sido remetido para 2020, uma 

melhor avaliação das mesmas junto ao grupo alvo. 

Por fim, os dez novos cenários foram os últimos a ser iniciados, tendo passado pelo mesmo processo 

de escrutínio que os produtos anteriores. Foram solicitadas diferentes alterações às quais o 

desenhador procurou corresponder. 

Foram os seguintes os cenários solicitados: 

 

Cenários Histórias Características 

Cena de café 1ª narrativa Local de encontro entre o Jamal e a Sabrina para os 
diálogos iniciais. Ponto de encontro de jovens. Ofertas 
alimentares saudáveis e não saudáveis.  
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Cena noturna de praia 2ª narrativa Retrata o convívio do grupo no final do dia, prévio à 
experimentação da cannabis, com música, comida… 

Cena do Diogo no cimo do 
armazém 

2ª narrativa Retrata o episódio em que o grupo se confronta com o 
delírio psicótico do Diogo em que ele ameaça voar do 
cimo de um armazém. Visão de baixo para cima com a 
aproximação do INEM. 

Cenário do exterior da 
escola 

3ª narrativas Ilustra o espaço de convívio exterior à escola, com um 
quiosque onde o Emanuel tenta comprar tabaco e 
algumas pessoas se juntam para fumar. 

Cena de sala de jogo 4ª narrativa Ilustra o espaço de café aonde o Patas se dirige ao fim 
do dia para descontrair e onde encontra o Xavier. 
Mesas de snooker, jogo de dardos, ambiente com fumo 
de tabaco… 

Cena do quarto do Patas 4ª narrativa Ilustra a realidade do quarto do Patas, realçando o 
interesse por motas, basquete e videojogos, 
retratando alguma desarrumação. 

Cena de sala de espera de 
espaço hospitalar  

5ª narrativas Ilustra o espaço aonde a Catarina se desloca com a 
Maria à procura do Gustavo, incluindo referência à 
violência doméstica e com a representação de agentes 
da autoridade. 

Cena de festa na escola 8ª narrativa Ilustra a festa organizada pelo grupo para o 
encerramento do projeto desenvolvido no âmbito da 
JUBA, diferenciando áreas de dança, bar, espaço de 
atividades radicais e convívio.  

Cena referente a desastres 
naturais 

9ª narrativa Ilustra a preocupação da Alice com as questões 
ecológicas, destacando os incêndios, a poluição e os 
crimes ambientais. 

 

Os cenários receberam uma validação genérica prevendo-se, contudo que possam ser alvo de 

avaliação por parte do grupo-alvo, em conjunto com os restantes produtos. 

A nova imagem ainda não foi formalmente aprovada superiormente, aguardando-se a recolha de 

opinião do grupo alvo para que a submissão seja suportada por uma apreciação positiva dos 

destinatários. 

 

5. Implementação do Programa 

 

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

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 plano, 

desenvolvido no plano experimental, é conduzido pela coordenação central do Programa a cargo da 
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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 cooperação internacional. Este capítulo 

encerrará com uma síntese de toda a intervenção desenvolvida. 

 

5.1 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 varia, igualmente, de região para região, 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.  

 

5.1.1 Região Norte 

 

Em 2019, na vertente do apoio institucional e comunitário, em termos operacionais manteve-se a 

implementação do Programa de Prevenção “Eu e os Outros”, junto de 30 instituições, dinamizadas por 

177 aplicadores/mestres de jogo, abrangendo 1984 crianças e jovens.  

Foram realizadas oito ações de formação base do Projeto “Eu e os Outros” junto de 157 técnicos e 

docentes, realizadas por 12 profissionais das equipas de prevenção. No quadro seguinte apresenta-se 

o resumo da implementação do Programa, por níveis de intervenção, assim como o número de grupos 

e de indivíduos abrangidos: 

Região Norte - Quadro Geral do Eu e os Outros 2019 

 

Tema Ações de formação Formandos Horas de formação 

Eu e os Outros 8 157 técnicos e docentes 163 
 

A DICAD da ARS Norte, I.P. tem mantido em continuidade, no território correspondente aos CRI do 

Porto, numa perspetiva de intervenção mais focalizada e integrada, intervenção junto de populações 

específicas: 

Eu e os 

Outros 

Universal Seletiva Total 

Inst. 
Nº 

Grupos 

Nº 

Indivíduos 
Inst. 

Nº 

Grupos 

Nº 

Indivíduos 
Inst. 

Nº 

Grupos 

Nº 

Indivíduos 

13 66 1319 17 44 665 30 110 1984 
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 Articulação com o Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital do Porto do Instituto da 

Segurança Social, I.P., desde 2005, que inclui formação no Programa “Eu e os Outros” de 

técnicos e educadores selecionados pelas Casas de Acolhimento Residencial, com posterior 

acompanhamento e supervisão da implementação do mesmo pela Equipa Técnica Regional. 

No ano de 2019 foi realizado mais um ciclo formativo no âmbito do Programa “Eu e os Outros” 

junto de 25 formandos. O grupo de supervisão acompanhou mensalmente 18 técnicos 

pertencentes a 10 Casas de Acolhimento Residencial, que desenvolveram intervenção junto 

de 67 jovens. 

 

 Intervenção no Centro Educativo Santo António, desde 2004, realizada por duas técnicas da 

Equipa Técnica Regional e que consiste na implementação do Programa “Eu e os Outros”, 

compreendida num nível de prevenção seletiva/indicada, tendo em conta as caraterísticas 

pessoais e o nível de risco apresentado pelos mesmos. No ano 2019 foi implementado junto 

de 8 jovens institucionalizados, com a aplicação da história 5 “Amores e Paixões”. 

 

 Na sequência do acordo de cooperação entre ACES Porto Oriental, os Agrupamentos Escolares 

desta área e o CRI Porto Oriental e o CRI Porto Central, 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 dos CRI. No ano de 2019, foram 

realizadas três ações de formação base junto de 48 formandos de 4 Agrupamentos Escolares, 

e uma ação de aprofundamento dando continuidade à implementação em 2020. 
 

No que se refere aos territórios correspondentes aos CRI de Braga, de Bragança, de Viana do Castelo 

e de Vila Real, verifica-se que, na continuidade do que vem sendo observado em anos anteriores, 

existem limitações na abrangência do Programa “Eu e os Outros” relacionadas com a falta de recursos 

humanos afetos à área da Prevenção. 

 
 

 
 
 

5.1.2 Região Centro 

 

No ano de 2019, esta intervenção foi implementada em 3 dos 6 CRI’s da ARS Centro. Estiveram 

envolvidas 14 escolas e outras duas instituições de intervenção educativa e/ou social. O número de 

jovens abrangidos - 1237, mais 393 do que em 2018.  
 

*CRI Castelo Branco: Realizou uma aplicação a um grupo de 15 jogadores, com a Narrativa 7, por 2 

aplicadores. 

*CRI Coimbra: Aplicação de 5 Histórias em 6 Escolas, abrangendo 45 turmas, num total de 741 alunos. 



 
 

  Página 15 
 

*CRI Viseu: Realizou uma formação não creditada a 15 alunos da ESEV; foram aplicadas 5 Narrativas 

(1,2,3,5 e 6) a 481 jovens. 

Região Centro - Quadro Geral do Eu e os Outros 2019 

 
Aveiro 

Castelo 
Branco 

Coimbra Guarda Leiria Viseu TOTAIS 

Formações Creditadas       0 

Formações Não Creditadas      1 1 

TOTAIS 0 0 0 0 0 1 1 

Formandos Creditados       0 

Formandos Não Creditados      15 15 

TOTAIS 0 0 0 0 0 15 15 

Escolas   6   8 14 

Outras Instituições  1    1 2 

TOTAIS  1 6   9 16 

Jovens Abrangidos  15 741   481 1.237 

Grupos  1 45   21 67 

 

 

 

5.1.3 Região Lisboa e Vale do Tejo 

 

Na DICAD da ARSLVT, o Programa Eu e os Outros em 2019 foi implementado por 3 Equipas de 

Prevenção - Equipa de Prevenção do CRI da Península de Setúbal, Equipa de Prevenção de Lisboa 

e Equipa de Prevenção do CRI de Lisboa Ocidental, em ações de formação realizadas no ano letivo 

2018/2019 (2) e no ano letivo 2019/2020 (5). No total estiveram envolvidas 26 entidades, na grande 

maioria escolas, incluindo escolas profissionais e uma entidade tutelar educativa. A aplicação junto da 

população alvo abrangeu 207 adolescentes, até ao final de 2019, sendo que a aplicação das ações de 

formação do ano letivo 2019/2020 só foi iniciada em 2020, pelo que só no relatório de 2020 se poderão 

contabilizar os números da população alvo.  

Em 2019 o número de ações e de população alvo abrangida foi mais baixo do que noutros anos, 

essencialmente por dois motivos: o facto de a creditação do programa pelo CCPFC, passando a ter 

impacto na progressão na carreira dos professores, só ter acontecido em setembro; o facto de ter 

havido, nas equipas de prevenção, perca de recursos humanos já treinados, obrigando a formar os 

novos técnicos, o que implica pelo menos um ano letivo. Em síntese: 

 

Ano letivo 2018/2019 – Envolveu 8 entidades, 12 turmas/grupos alvo, nível universal e nível seletivo, 

15 aplicadores e um total de 207 jogadores (alunos de 2.º ciclo e 3.º ciclo, secundário; jogadores de 

instituição tutelar; de Escola Profissional). Foram jogadas as seguintes Histórias: 

 

 Crescer: 19 jovens 

 Amizade: 11 jovens (11 Prevenção seletiva) 
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 Escola: 54 jovens (9 Prevenção seletiva) 

 Amores e Paixões: 28 jovens 

 A Lei e a Droga: 20 jovens 

 Contextos Recreativos: 75 jovens (27 Prevenção seletiva) 

 

Ano letivo de 2019/20 - iniciaram-se 5 ações de formação creditada e não creditada que estão 

a envolver 18 entidades e formação a 82 aplicadores. A aplicação do programa junto da população 

alvo vai ter início em 2020. 

 

5.1.4 Região do Alentejo 

 

Relativamente ao ano de 2019, identificamos uma redução ligeira em todos os indicadores em 

comparação com o ano anterior. 

Esta situação decorre do agravamento do contexto de trabalho que envolve as equipas de 

apoio às atividades de prevenção. A escassez de recursos humanos, a necessidade de apoio a 

outras áreas de missão, a fragilização das redes de apoio às atividades de educação para a 

saúde e saúde escolar em algumas das escolas charneira da região, respondem a este cenário. 

A dinamização do projeto Eu e os Outros exige um investimento permanente nas estratégias 

de divulgação, atualização de contactos e levantamento de necessidades e oportunidades. 

Esta situação requer equipas disponíveis e capacitadas para esse efeito, o que a médio prazo 

não foi, nem será possível concretizar. 

Outra dimensão importante a ter em conta prende-se com a redução do número de técnicos 

de intervenção local que enquadram muitas das ações dirigidas às turmas PIEF, PCA entre 

outras respostas alternativas. 

Como aspetos positivos, destacamos a consolidação das aplicações nas escolas mais antigas, 

onde o programa já se autonomizou, bem como a sua manutenção nos contextos não 

escolares, onde pré-adolescentes e adolescentes institucionalizados têm beneficiado da sua 

mais-valia. 

Sugerimos que o esforço de atualização de materiais e das narrativas em curso deverá ser 

acompanhado por uma estratégia mais assertiva de comunicação e divulgação junto dos 

parceiros. As equipas de saúde escolar e educação para a saúde, deverão, nos momentos de 

planificação do próximo ano letivo, ser alvo de uma abordagem mais dirigida de informação 

sobre os esforços de renovação dos materiais e da sua adequação às novas problemáticas que 

se vão priorizando nas escolas. 

Igualmente oportuno, poderá ser o melhor acompanhamento do movimento de 

municipalização da educação, assim como a consolidação de projetos de intervenção social 

como o Programa Escolhas ou os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS). A base 
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regional de intervenção, partilha de problemáticas, públicos sujeito e a alocação de recursos 

de relevo, poderão constituir oportunidades de revitalização do programa E&O. 

As dinâmicas para a criação e uniformização de estratégias regionais de intervenção em 

prevenção e a construção de uma identidade regional, poderão, no futuro, criar melhores 

condições e contextos para a implementação do programa na região Alentejo. 

 

5.1.5 Região do Algarve 

 

Em 2019, no contexto comunitário, a DICAD/ETEP dinamizou 3 sessões formativas no âmbito 

do programa “Eu e os Outros”, para um grupo de 2 técnicos com formação/aplicação 

realizadas já em anos anteriores, num total de 1 instituição; estes técnicos aplicadores 

implementaram o programa junto de 20 jovens, de modo a promover a 

aquisição/desenvolvimento de competências socio emocionais e de fatores de proteção. Os 

momentos de supervisão/acompanhamento técnico da execução, realizada pelos técnicos 

aplicadores, foram integrados no processo formativo. 

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 menor implementação do programa “Eu e os Outros” na região, em 

2019. 

Para além disso, foi também um processo difícil o envolvimento das escolas, que revelaram 

um conjunto de impedimentos que se prendem com a dificuldade de disponibilidade, dados 

o significativo nº de projetos em vigor na escola por um lado, e a dificuldade em encontrar 

uma plataforma possível sobre o horário de execução da formação, por outro lado, no ano em 

questão. 

No âmbito da diversidade de atividades desenvolvidas pela ETEP, tem também adquirido 

enfâse a consulta de intervenção psicossocial, dirigida a adolescentes/jovens, que se assume 

como uma prioridade de resposta de prevenção indicada na área dos CAD/comportamentos 

de risco associados, face aos pedidos e encaminhamento de casos, em número e 

complexidade crescente. Esta situação tem implicado uma alocação crescente de recursos 

humanos da ETEP, no âmbito desta consulta. 

Pelas razões atrás expostas, tornou-se difícil assegurar a implementação do programa “Eu e 

os Outros”, que exige de forma proactiva um investimento constante em dinâmicas de 

divulgação, identificação de necessidades, atualização de parcerias e disponibilidade efetiva 

das mesmas. 
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5.1.6 Região Autónoma dos Açores 

 

A implementação do Programa Eu e os Outros na Região Autónoma dos Açores (RAA) é da 

responsabilidade da Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências (DRPCD) da Secretaria 

Regional da Saúde dos Açores. 

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 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 e 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 decorrerão 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. 

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

 

À semelhança de anos anteriores, o SICAD manteve em 2019 a dinamização de alguns projetos-piloto 

de implementação do Programa E&O visando o ensaio de novos contextos, metodologias e conteúdos. 

Neste sentido a intervenção da responsabilidade do SICAD desenvolveu-se (1) no Concelho de Odivelas 

e (2) em contexto de ensino militar não profissional. 
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6.1 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 2019 conheceu duas fases, uma primeira centrada na 

implementação da narrativa 2, consagrada às questões da amizade, gestão de conflito e cannabis, 

construída no ano anterior com a colaboração deste grupo de profissionais, e a segunda durante a qual 

se iniciou o processo de planeamento para o desenvolvimento da intervenção no ano letivo seguinte. 

 

 Ano letivo 2018/19  

A intervenção iniciou-se em dezembro de 2018, tendo-se prolongado até ao final do mês de maio de 

2019 envolvendo a formação, acompanhamento e supervisão a 13 técnicos. 

 
 

Os Formandos  

O grupo de formação era composto por 14 elementos todos em formação de aprofundamento. Os 

formandos estão ligados a diferentes instituições que variam entre escolas, instituições de saúde, 

autarquias e forças de segurança. Em termos de formação, o grupo foi constituído por 4 psicólogos/as, 

4 enfermeiros, 3 agentes da PSP e 2 professores. Deste grupo de formandos, apenas um não concluiu 

a implementação do programa, por motivo de mudança de posto de trabalho. 

 
O Processo Formativo  

Os dois dias de formação presencial tiveram lugar a 14 e a 20 de dezembro de 2018, nas instalações 

da Escola Secundária Pedro Alexandrino em Odivelas. O Módulo final (9ª sessão) teve lugar no dia 31 

de maio de 2019 no mesmo local. No total este processo envolveu um volume formativo de 404 horas 

de formação. 

 
A Implementação 

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

foram constituídos 7 grupos de aplicação repartidos por 7 escolas, abrangendo um total de 133 alunos, 

distribuídos da seguinte forma: 
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 Quadro 4 - Abrangência do Programa no Concelho de Odivelas 

Escola Ano / Disciplina 
Número 

de alunos 
Género 

F+M 
Idade 

ES Ramada 12º J 9 1F+8M 17 - 20 

Escola E.S. Caneças 10º Saúde 15 9F+6M  

Escola Secundária Pedro Alexandrino 11º TIG  16 2F/14M Média 17 A 

Escola E.S. - Odivelas 12º CPM 20   

Escola Básica António Gedeão 9º F 25 12F/13M 13 / 17 

Agrupamento de Escolas D. Dinis - Odivelas 8º D 28 12F/16M 13 / 17 

Escola Básica Moinhos da Arroja 8º C 20 12F/8M 13 / 16 

TOTAIS 7 grupos 133 48F/65M 12 / 20 

 
 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo quer em termos de género (42% 

do género feminino e 58% do masculino), mas heterogéneo em termos de idades, integrando 3 turmas 

mais jovens, entre os 13 e os 17 anos de idade, e 4 turmas com alunos mais velhos de idades entre os 

16 e os 20 anos.  

O programa foi aplicado incidindo sobre a narrativa consagrada à Amizade e Cannabis (narrativa 2) 

revista no ano anterior com a colaboração de muitos destes aplicadores. 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.  

O feedback recebido foi globalmente muito positivo. Os grupos-alvo aderiram positivamente à 

narrativa, que se revelou adequada aos diferentes níveis etários verificando-se uma participação ativa 

e na exploração dos diferentes conteúdos. A integração dos agentes do Programa de Proximidade 

Escola Segura foi avaliada, igualmente, como muito positiva, à semelhança da experiência dos anos 

anteriores.  

 

 Ano letivo 2019/20  

 

No planeamento deste ano de trabalho, considerou-se importante regressar à exploração da narrativa 

consagrada aos problemas ligados ao álcool, contribuindo deste modo para os objetivos traçados pelo 

SICAD para o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020). 

O processo de mobilização de um novo grupo de aplicadores envolveu, não apenas o envolvimento de 

aplicadores já experientes provenientes de anos anteriores de intervenção, mas também a 
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sensibilização de novos aplicadores. Para a concretização deste processo foi possível contar com a 

parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas de Loures (CENFORES) o qual divulgou e 

recolheu as inscrições de acordo como o acordo de parceria firmado com esta entidade. Foram 

constituídos dois grupos de formação, um de aprofundamento com 9 elementos e outro de formação 

de base com 14 formandos. Ao contrário do habitual, a formação presencial teve o seu início já em 

2020.  

 

6.2 Intervenção em Contexto de Ensino Militar não Profissional 

 

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 anterior, 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 

(013/2018/SICAD) e treze da formação referente ao IPE (014/2018/SICAD). 

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. Foi a seguinte a 

distribuição: 

Tabela 5: Distribuição das narrativas por grupos de aplicação em função da instituição de pertença 

 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 
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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 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. Verificou-se globalmente uma 

avaliação muito positiva que já fora expressa no final da fase presencial do processo formativo, com 

exceção da avaliação da Carga Horária da intervenção que recebeu uma avaliação situada apenas no 

bom (M1.7=3.08). A análise qualitativa das respostas recebidas esclarece que este indicador é avaliado 

de forma ambivalente, verificando-se uma divisão entre uma avaliação menos positiva face ao 

sentimento de escassez de tempo para o desenvolvimento da intervenção, o sentimento de que a 

intervenção requer muito tempo da área disciplinar em que é desenvolvido e que o timing da 

intervenção deveria ser mais precoce proporcionando o início da intervenção mais cedo no calendário 

escolar. 

Os indicadores que receberam melhor avaliação dizem respeito à correspondência da Formação com 

os Objetivos para a qual foi desenhada (M1.2=3,8), a Pertinência dos Temas abordados (M1.3=3,8), a 

Utilidade dos mesmos para o desempenho das funções (M1.4=3,8) e a Qualidade da Documentação 

facultada (M1.11=3,8). Num plano ligeiramente inferior de avaliação, situa-se um segundo bloco de 

itens que integra a correspondência da formação recebida às Expectativas iniciais (M1.1=3.7), a 

qualidade das Relação Interpessoais entre os participantes (M1.8=3,7) e o Desenvolvimento de 

Capacidades Técnicas e Profissionais proporcionado pela formação (M1.9=3,7). Por fim, um terceiro 

grupo de itens recebeu o nível mais baixo de avaliação dentro do nível Muito Positivo, foram eles a 

Componente Prática da formação (M1.5=3.6), e os Conhecimentos Adquiridos (M1.6=3.6), a 

contribuição para a Melhoria do Desempenho Profissional (M1.10=3.6) e a Realização Pessoal 

proporcionada pela formação (M1.12=3.6). Globalmente, considera-se que os resultados expressos 

são francamente positivos e estão de acordo com a dinâmica que a formação teve. 

O final do ano de intervenção foi comemorado no final do mês de setembro contando com a presença 

dos Diretores Gerais do SICAD e da DGRDN, os quais entregaram os certificados aos formandos e 

firmaram o Acordo de Parceria que enquadra a intervenção. Os resultados obtidos foram apresentados 

a um leque de convidados que integravam altas patentes e responsáveis por setores estratégicos da 

Defesa Nacional no que toca ao Ensino Militar não Profissional. A cerimónia teve lugar nas instalações 
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da DGRDN e proporcionou um momento de convívio e reconhecimento importantes para a 

continuidade do Programa. 

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, o qual passaria por um processo já por 

elas observado. 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.   

Ficou acordado, dar início à intervenção e consequentemente à supervisão a partir de janeiro de 2020. 
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7. Síntese das intervenções em território Nacional no ano 2019 

 

Em síntese, no ano 2019, com base no trabalho desenvolvido pelas equipas de prevenção das DICAD 

e dos projetos-piloto do SICAD, foram formados 277 aplicadores de 76 instituições que dinamizaram 

3.970 adolescentes, numa intervenção com cobertura nacional. 

  

Quadro * - Abrangência do Programa a nível nacional 

 Norte Centro LVT Alentejo Algarve Açores SICAD TOTAIS 

Instituições 30 

(26) 

16 

(21) 

8 

(4) 

9 

(11) 

1 

(6) 

4 7+2 

(9) 

76 

(77) 

Aplicadores 157 

(162) 

23 

(193) 

15 

(16) 

17 

(23) 

1 

(13) 

20 13+31 

(26) 

257 

(433) 

Jovens 1984 

(1.706) 

1237 

(844) 

207 

(109) 

176 

(307) 

20 

(124) 

 133+213 

(244) 

3970 

(3.334) 

 

É interessante verificar que, embora o número de aplicadores envolvido tenha reduzido 

significativamente (36%), inversamente, o número de jovens abrangidos aumentou 

consideravelmente (20%), fazendo pensar que, eventualmente, em 2019 possa ter havido um maior 

número de aplicações a solo e não em par pedagógico, ou que o mesmo aplicador trabalhou com mais 

grupos ou pelo menos com grupos de maior dimensão. 

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 diverso. O quadro acima evidencia a disparidade das 

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

Alguns coordenadores sublinham que o facto de que apenas no início do ano ter sido possível 

ultrapassar a falta da creditação da formação de base desmobilizou alguns dos potenciais candidatos 

a aplicadores. Por outro lado, algumas equipas de prevenção confrontaram-se com alterações na sua 

constituição passando a integrar profissionais sem formação para o acompanhamento técnico deste 

Programa.  

Nesse sentido, algumas equipas têm optado por outros programas de prevenção com a situação da 

creditação consubstanciada. Por seu lado, os professores continuam a demonstrar alguma dificuldade 

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

curriculares, apesar da disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento oferecer o 

enquadramento perfeito ao desenvolvimento do Programa. O facto da implementação recomendar 

períodos de 90 minutos e nem sempre tal ser possível assegurar através desta disciplina, coloca os 
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aplicadores 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. 

 

 

8. Parcerias Internacionais 

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.  

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;  

 

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 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. 
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9.  O Processo Avaliativo 

 

Em 2019, os procedimentos avaliativos do Programa “Eu e os Outros” foram suspensos em virtude de 

não terem sido reunidas condições para a implementação das recomendações elaboradas em 2018. A 

constituição de uma plataforma de suporte ao programa não foi passível de ser desenvolvida e a 

revisão dos instrumentos não proporcionou alternativas válidas ao protocolo existente. Foi assumido 

que cada coordenação regional teria liberdade para orientar as suas equipas de prevenção no 

procedimento avaliativo, no que à avaliação de resultados dissesse respeito, até a coordenação 

nacional conseguir avançar com uma proposta que reúna consenso.  

As intervenções dirigidas pelo SICAD – MDN e CMO – mantiveram o procedimento avaliativo completo, 

mas na maior parte das regiões, o procedimento foi simplificado, em alguns casos, limitando-se à 

avaliação de processo. 

Visando a procura de soluções, a coordenação reuniu com uma equipa de investigação de uma 

Universidade nacional, explorando alternativas. Foi recebida a recomendação de que seria importante 

manter a existência de um protocolo transversal ao Programa abandonando a ideia central do projeto 

de plataforma que defendia a disponibilização de múltiplos instrumentos, a serem selecionados pela 

equipa técnica local em função do objetivo traçado para a utilização deste recurso. Esta recomendação 

prendeu-se com a fragilização que esta opção poderia trazer para a consistência do procedimento 

avaliativo uma vez que não poderia afirmar a mesma sensibilidade técnica para os procedimentos 

avaliativos daqueles que estivessem a selecionar os instrumentos de avaliação. Por outro lado, este 

procedimento poria os responsáveis perante uma tarefa de proceder ao pedido de autorização de 

utilização dos seus instrumentos junto aos seus autores, tarefa que se poderia revelar complexa. 

Foi considerado que este objetivo poderia consubstanciar uma boa linha de investigação passível de 

ser submetida a financiamento junto à Fundação da Ciência e Tecnologia ou junto a outras linhas de 

candidatura a fundos internacionais para programas de investigação-ação. 

Esta possibilidade obrigaria o SICAD a constituir uma forte equipa de trabalho e a partilhar a 

coordenação da mesma com um centro de investigação de reconhecimento internacional. Sendo uma 

opção de grande interesse, é igualmente de enorme complexidade, tendo a Direção de Serviços ficado 

de desenvolver novos contactos no sentido de aprofundar o projeto e avaliar da viabilidade da sua 

concretização. 

  



 
 

  Página 27 
 

 

10. Disseminação 

 

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

reuniões de trabalho que ocorreram ao logo de 2019 destacamos: 

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

Universidade de Lisboa – 19 janeiro 2019; 

- Apresentação às equipas da Saúde Escolar do Baixo Alentejo - 22 de janeiro; 

- Formação em Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências dirigida a comitiva da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 19 de fevereiro;  

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

da Empresa (ISCTE-IUL) – 20 de fevereiro;  

- Apresentação no programa do Mês da Juventude no município de Évora - 28 de março; 

- Formação em Prevenção dos Comportamentos Aditivos organizado pelo SICAD – 2 de abril; 

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

Lisboa – 23 de abril; 

- Sessão de apresentação de resultados da implementação do Programa em Contexto de Ensino Militar 

não Profissional organizado pela DGRDN em Lisboa – 30 de setembro; 

- 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. 

 

 

11. Planeamento / Projeção no Futuro 

 

Os objetivos traçados para 2020, são os de aumentar o nível de implementação do programa visando 

números já anteriormente atingidos, ao mesmo tempo que se deseja continuar o processo de 

adaptação dos materiais a temas cada vez mais pertinentes na área da saúde. Esta expectativa prende-

se com o facto de, a partir do momento que a ausência da creditação da formação deixa de ser um 

fator condicionante da adesão ao Programa e que as formações de aprofundamento passam a ser 

igualmente creditadas, a adesão possa ser naturalmente maior. Por outro lado, a Estratégia Nacional 

de Educação para a Cidadania vem oferecer um contexto excelente ao qual o E&O pode oferecer uma 
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resposta à falta de orientações mais concretas para a abordagem aos conteúdos curriculares desta 

disciplina. Finalmente, a perspetiva de novas parcerias poderem abrir outras linhas de ação – 

nomeadamente a possibilidade do desenvolvimento de um trabalho com a Fundação da Ciência e 

Tecnologia na área da utilização problemática da internet - permite que a taxa de implementação do 

Programa deixe de depender exclusivamente da capacidade de resposta das equipas locais de 

prevenção que vêm sendo profundamente fragilizadas, diversificando as fontes de acesso ao Programa 

e proporcionando às equipas o acesso a novos recursos e potenciais parcerias. 

Foi solicitado a cada uma das entidades com participação na coordenação nacional que traçassem os 

seus objetivos para 2020. Neste bloco procuraremos proporcionar as previsões que nos foram 

remetidas. 

 

11.1. SICAD 

 

Da parte do SICAD, prevê-se para 2020: 

1. A continuidade das parcerias já em curso com a RAA, DGRDN, CMO, envolvendo a formação 

de novos aplicadores e a capacitação das equipas de coordenação em cada uma destas linhas 

de ação; 

2. O estreitamento da relação com a Fundação da Ciência e Tecnologia, mediante a identificação 

de necessidades, estruturação de um projeto, calendarização, produção de recursos, etc.; 

3. Avaliar a possibilidade de desenvolver a parceria internacional com o Equador, para a 

implementação do Programa; 

4. A continuação do desenvolvimento de parcerias com novos centros de formação de 

professores; 

5. O desenvolvimento de condições para a submissão de uma candidatura para um programa de 

formação à distância à CCPFC; 

6. Continuidade do trabalho de reciclagem das equipas de prevenção mediante a organização de 

momentos formativos nacionais ou regionais; 

7. Continuação do processo de adaptação e atualização de narrativas; 

8. Continuação do processo de validação da revisão gráfica; 

9. Desenvolver os passos necessários à reformulação dos procedimentos avaliativos mediante a 

seleção de novos instrumentos. 

 

11.2. Região Norte 

 

No ano 2019, o CRI Porto Oriental desenvolveu intervenção junto de 10 Agrupamentos Escolares e 

Escolas e o CRI Porto Central junto de 9 Agrupamentos Escolares e Escolas das suas áreas de 
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abrangência, descrito nas grelhas abaixo. No próximo ano letivo pretendem alargar a formação no 

Programa a novos agrupamentos escolares. 

CRI Porto Oriental 

CONCELHO ESCOLA PREVISÃO 

Penafiel 
Escola Básica e Secundária de Pinheiro Formação de base – iniciada em 2019 

Profensino Formação de base – iniciada em 2019 

Valongo 
Escola da Segunda Oportunidade Formação de base – iniciada em 2019 

Agrupamento de Alfena Próximo ano letivo (formação e aplicação) 

Gondomar Fundação Nuno Silveira Formação e aplicação ainda no ano letivo 2019/20 

Felgueiras Escola Secundária da Lixa Próximo ano letivo (formação e aplicação) 

Paredes 
Agrupamento Joaquim de Araújo Formação de base ainda no ano letivo 2019/20 

Escola EB 2/3 de Paredes Próximo ano letivo (formação e aplicação) 

Porto 
Agrupamento de Escolas do Cerco Formação de base e aprofundamento - iniciada em 2019 

Escola Secundária Alexandre Herculano Formação de base - iniciada em 2019 

 

CRI Porto Central 

CONCELHO ESCOLA PREVISÃO 

Porto 
Eugénio de Andrade Formação de base - iniciada em 2019 

Pero Vaz de Caminha Formação de base - iniciada em 2019 

Amarante 

Escola Sec. De Amarante 

Formação de base – iniciada em 2019 
Escola Prof. António do Largo Cerqueira 

Colégio S. Gonçalo 

Externato Vila Meã 

Marco de 

Canavezes 

Escola Secundária de Alpendurada 

Implementação do programa e formação de aprofundamento 

no próximo ano letivo 
EPAMAC 

EB 23 de Sande 

Alargar a outras escolas do concelho Próximo ano letivo (formação e implementação) 

 

Os CRI de Bragança, do Porto Ocidental e de Viana do Castelo pretendem desenvolver formações base 

do Programa no próximo ano letivo, mas ainda não dispõe de confirmação por parte dos agrupamentos 

escolares. Os restantes CRI de Vila Real e de Braga ainda não têm qualquer previsão face ao ano 2020. 
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A Equipa Técnica Regional pretende manter a supervisão da implementação do Programa no Centro 

Educativo Santo António e nas Casas de Acolhimento Residencial pertencentes ao Centro Distrital do 

Porto do ISS, IP. e previsivelmente irá desenvolver um novo ciclo formativo junto das mesmas. 

 

11.3. Região Centro 
 

*CRI Aveiro: prevê-se 1 grupo de cerca de 20 formandos e cerca de 300 jovens 

*CRI Castelo Branco: previstas 3 sessões de divulgação do projeto 

*CRI Coimbra: não tem previsão 

*CRI Leiria: prevê-se 1 grupo de 15 a 20 formandos (se cada turma tiver 25 alunos *15 professores, 

abrangerão 375 alunos) 

*CRI Guarda: prevê-se realizar 1 grupo de 12 formandos e abranger cerca de 50 jovens  

*CRI Viseu: prevê-se realizar 1 formação-base e 1 formação de aprofundamento; ainda não têm 

previsão de número de formandos e jovens 

 

11.4. Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 

CRI da Península de Setúbal: 

CONCELHO ESCOLA PREVISÃO 

Sesimbra 

 

Agrupamento de Escolas da Boa Água 

 

Continuidade da formação de base iniciada em 2019 - 20 

formandos - aplicação junto dos alunos das narrativas 

selecionadas 

Barreiro Agrupamento de Escolas de Sto. André 

Continuidade da formação de base iniciada em 2019 - 20 

formandos - aplicação junto dos alunos das narrativas 

selecionadas 

Moita Escola Secundária da Baixa da Banheira 

Continuidade da formação de base iniciada em 2019 - 20 

formandos - aplicação junto dos alunos das narrativas 

selecionadas 

 

Equipa de Prevenção de Lisboa:  

CONCELHO ESCOLA/INSTITUIÇÃO PREVISÃO 

Lisboa 

(Alcântara) 

 

Projeto Fazer a Ponte  

 

Continuidade da formação de base iniciada em 2019 - 11 

formandos, incluindo técnicos do Projeto e professores de 
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escolas da área - aplicação junto dos alunos das narrativas 

selecionadas 

Lisboa 

(Lumiar) 
Centro de Artes Formativas 

Continuidade da formação de base iniciada em 2019 - 11 

formandos. 

 

Em 2020 terá ainda de se dar continuidade à formação no Programa Eu e os Outros novos técnicos.  

Prevê-se a apresentação do Programa junto de Agrupamentos de Escolas de Alcântara e da Ajuda, que não foram 

envolvidos na formação de 2019, para avaliar a necessidade e disponibilidade de realizar uma ação de formação 

para os mesmos.  

 

11.5. Região Autónoma dos Açores 

 

No primeiro trimestre de 2020 está prevista a aplicação do programa em 3 ilhas nos CDIJ (São Miguel 

e Faial) e também no ensino profissional (Ilha Terceira). Pretende-se abranger cerca de 110 jovens. 

Para o ano letivo 2020/2021 a DRPCD pretende ainda desenvolver mais formações de base de modo a 

poder aplicar o programa em todos os CDIJ da RAA, num total de 12 instituições com capacidade 

instituída para cerca de 1000 jovens. Na Ilha Terceira pretende-se dar continuidade à aplicação do 

Programa nas Escolas Profissionais (2). 

Já se encontram a ser equacionadas datas para a realização de formação a novos aplicadores (técnicos 

dos CDIJ). 

 

12.  Conclusões 

Considera-se que a avaliação global da implementação do Programa “Eu e os Outros” em 2019 ainda 

que tenha apresentado uma melhoria ao nível do número de jovens abrangidos (crescimento de cerca 

de 20%), se mantém ainda claramente aquém do desejado.  

Há, contudo, que valorizar os passos dados no plano estrutural, nomeadamente ao nível da revisão 

gráfica, da creditação da formação do nível de aprofundamento e ao nível das parcerias, com a 

consolidação do trabalho com o Ministério da Defesa Nacional e com a Região Autónoma dos Açores 

a aproximação à Fundação da Ciência e Tecnologia, o acordo de parceria com os centros de formação 

de professores e a perspetiva de uma nova aventura internacional para o Eu e os Outros. 

Sublinha-se a clara melhoria na articulação com os diferentes parceiros ao nível da coordenação do 

Programa, quer internamente com a equipa de formação do DMI, quer externamente com as DICAD 

das ARS.  
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Ao nível das condições para o desenvolvimento da intervenção em contexto escolar, sublinha-se a 

importância da criação da área disciplinar de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento que veio 

proporcionar um enquadramento desejado e necessário. Contudo a menor divulgação do Eu e os 

Outros junto aos professores - sobretudo quanto à utilidade do mesmo no cumprimento dos 

conteúdos programáticos desta nova área disciplinar -, aliada à exigência metodológica que requer um 

investimento significativo para a capacitação, preparação e condução das sessões, limitou a adesão 

destes ao Programa.  

Noutro plano, mantêm-se fragilidades muito significativas que requerem uma resposta a curto prazo, 

nomeadamente no plano dos procedimentos avaliativos sem os quais o carater de Boa Prática fica, 

naturalmente comprometido. 

Como afirmámos no ano anterior, 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, 16 de setembro de 2020 


