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Relatório  

sobre o Processo de Validação de Modelo de Avaliação  

do Programa Eu e os Outros 
 

 

 

1. Introdução 

 
O presente documento pretende relatar o trabalho desenvolvido ao longo de 2015 ao nível dos 

procedimentos de avaliação do Programa Eu e os Outros e proporcionar uma reflexão sobre as 

necessidades de melhoramento a introduzir em 2016. 

Contextualizando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, em 2013 foi submetido 

superiormente a adoção de um protocolo de avaliação mais direcionado aos comportamentos 

aditivos ao invés de se limitar à avaliação do desenvolvimento socio emocional proporcionado pelo 

programa. Nesse documento foi feita a apresentação da estrutura a adotar em futuros instrumentos, 

contemplando o conhecimento, as atitudes expectativas e comportamentos em relação ao consumo 

de substâncias psicoativas. Na altura foi sugerida a adoção de instrumentos diferentes consoante a 

narrativa explorada, diferenciando um instrumento transversal às diferentes substâncias, de 

instrumentos específicos para o enfoque no álcool (1ª 5ª e 8ª narrativa), na cannabis (2ª narrativa) 

ou no tabaco (3ª narrativa) tendo na altura sidos apresentados os modelos experimentais. Nesse 

documento era ainda sugerida a solicitação a parceiros de apoio no sentido de virem a ser incluídas 

questões no protocolo que explorem as aquisições nas áreas complementares abordadas pelo 

programa, nomeadamente ao nível do comportamento alimentar, bullying, violência no namoro, 

entre outros.  

Em 2014 estava previsto o ensaio dos instrumentos desenvolvidos no ano anterior. O caracter tardio 

com que os instrumentos foram apresentados aos técnicos, aquando da formação anual de 

Setembro/Outubro, limitou a utilização dos mesmos ainda nesse ano o que impossibilitou a avaliação 

da sua adequação ao grupo alvo, objetivo que transitou deste modo para o ano de 2015. 

Ainda no âmbito da monitorização foi assumido para o presente ano a necessidade de submeter à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados o pedido de autorização e a aprovação para a utilização dos 

instrumentos de avaliação do programa. Este procedimento exigiu ainda o reforço do pedido para 

que a resposta online assuma um lugar mais significativo nos procedimentos de avaliação como 

forma de evitar a circulação de informação recolhida junto aos participantes no Programa.  
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O relatório anual de monitorização do programa reforçava no seu remate final a importância de 

reforçar a aposta numa avaliação externa bem como capacitar os responsáveis locais pelo suporte à 

implementação do programa para o tratamento e leitura dos dados resultantes da avaliação, 

permitindo deste modo uma maior autonomia regional e local para a utilização dos dados recolhidos 

e a difusão dos mesmos junto aos seus parceiros. 

 

2. Implementação dos Procedimentos de Avaliação do Programa Eu e os Outros 

 
A criação do modelo de respostas online para os diferentes questionários e fichas de avaliação que 

compõem o protocolo de avaliação do Programa Eu e os Outros, correspondeu a uma necessidade 

resultante da perda de informação que se verificou ao longo dos vários anos de existência do 

Programa. Os dados recolhidos através dos questionários em versão impressa teriam de ser lançados 

em base de dados pelos aplicadores – especialmente aqueles que participavam em formações 

creditadas – bases estas que muitas vezes se transviavam no envio à coordenação regional e 

posteriormente à nacional.   

O novo procedimento permite à coordenação aceder à informação a partir de uma base de dados 

centralizada para a qual convergem as respostas dadas em todo o país. O procedimento evita 

igualmente que, no decurso da introdução dos dados, os aplicadores entrem em contacto com 

informação prestada pelos jogadores no preenchimento dos questionários, aspeto considerado 

inaceitável pela CNPD.  

Sem prejuízo da orientação para a utilização massiva deste modelo, foi criada uma versão online que 

permitisse aos técnicos de suporte ou aos aplicadores, lançar os dados recolhidos através de 

questionários em versão papel. Procurou-se deste modo, criar condições para que houvesse 

condições para que a transição pudesse do modelo impresso para o modelo online pudesse decorrer 

de modo progressivo. Apenas a região de Lisboa e Vale do Tejo recorreu a esta opção como forma de 

contornar as dificuldades de algumas das escolas em termos de recursos informáticos.   

Apesar do apelo à utilização massiva deste modelo, verificou-se uma grande resistência entre os 

técnicos de suporte argumentando que as instituições não estão equipadas para esse efeito ou que, 

dispondo de salas TIC, estas não permitem a vazão do grupo de jogadores em tempo útil para o 

preenchimento dos questionários durante um tempo letivo. Esta opinião não é partilhada por todos 

os técnicos e em alguns contextos a utilização deste modelo começou a ser implementada. Até 

dezembro de 2015 foram respondidos 3.080 questionários online com uma distribuição regional de 

acordo com o quadro que abaixo se apresenta. 
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Regiões Nº 

questionários 
Nº emparelhamentos Género** Idades* 

Questionário 0     

LVT 687 
312 

(63 perdas) 

141 ♀ 171 ♂ 

 
10-20 

Centro 61 
10 + 41 pré-testes 

(2 perdas) 
48 ♀ 13 ♂ 

(10/0 emparelhados) 
16-20 

Açores 38 
21 + 16 pré-testes 

(2 perdas) 
13♀ 24 ♂ 

(7/14 emparelhados) 
16-18 

TOTAL 937 
343 + 57 pré-testes 

(67 perdas) 
202 ♀ 208 ♂ 10-20 

Questionário 2     

Centro 787 
285 + 145 pré-testes 

(72 perdas) 
251 ♀  252 ♂ 

(206/201 emparelhados) 
12-19 

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

TOTAL 814 
285 pares + 199 pré testes e 3 

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

Questionário 8     

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

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

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

TOTAL 1339 604 (144 perdas) 334 ♀ 305 ♂  

TOTAL GLOBAL 3.080 
1.228 emparelhamentos + 256 

pré-testes 
(283 perdas) 

805 ♀ 904 ♂ 10 - 20 

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

 

Da leitura direta deste quadro começa por ressaltar que apesar de uma amostra considerável os 

dados disponíveis online ficam bastante aquém da implementação que foi reportada à coordenação 

nacional pelas coordenações regionais das DICAD/ARS. Não foram recebidos quais quer dados 

respeitantes à avaliação de resultados do trabalho realizado nas regiões do Norte, Alentejo e Algarve. 

Os dados recebidos da região Centro reportam ao trabalho realizado por apenas um CRI, não 

havendo informação das restantes equipas de prevenção. A coordenação conjunta do programa 

deverá refletir sobre estes dados e desenvolver esforços para uma efetiva implementação dos 

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

questionários respondidos que apenas têm por utilidade permitirem a validação dos instrumentos. A 

justificação deste valor prende-se com jovens que, tendo participado no programa não estiveram 

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

único fator justifico desta taxa de perda de informação, devendo ser levando igualmente em conta os 

erros de codificação que são observáveis não apenas no código do jogador mas também no das 

instituições e do aplicador. Tratando-se de um código que deve ser fornecido pelo técnico de suporte 

aos aplicadores e por estes aos jovens previamente ao preenchimento online, depreende-se que é 

significativa a perda de informação nesta cadeia, requerendo melhoramentos futuros. 

  

3. Tratamento dos dados recolhidos 

 
O tratamento dos dados recolhidos é neste documento perspetivado não no sentido da avaliação da 

mudança produzida pelo programa mas sim do modo como os dados uma vez recolhidos foram 

geridos, as dificuldades sentidas e a informação que se pode retirar deles do ponto de vista 

processual. 

Assim sendo desdobramos este ponto em duas partes, uma centrada sobre a gestão da base de 

dados e uma segunda centrada sobre a avaliação da consistência dos instrumentos com base nos 

dados recolhidos  

 

3.1 Gestão da Base de Dados 

 
A adoção de um modelo de recolha de dados online traz consigo um conjunto de implicações que 

requereram sucessivas adaptações ao longo do ano. As respostas dadas através dos questionários 

produzidos no programa Lime Survey são compiladas numa base de dados que pode ser visualizada 

diretamente na aplicação, facto que permite à coordenação confirmar, sempre que pedido pelas 

equipas técnicas, se os procedimentos avaliativos estão a ser implementados pelos aplicadores sob 

sua orientação. Este aspeto é particularmente importante tendo em conta que, a partir do momento 

que as respostas aos questionários passaram a ser recolhidas online, a construção da base de dados 

que era uma tarefa dos aplicadores no decurso da formação creditada, foi substituída pela validação 

de que o processo avaliativo foi cumprido da forma que está definida nas Linhas Orientadoras. 

Uma segunda possibilidade na gestão da base de dados é a exportação da mesma para formatos 

passiveis de serem enviados às coordenações regionais, permitindo deste modo a utilização das 

mesmas para análise aprofundada de indicadores que considerem essenciais na avaliação das 

estratégias regionalmente definida. Esta possibilidade foi já adotada em 2015 com o envio das bases 

de dados regionais referentes às DICAD da Região Centro e de Lisboa e Vale do Tejo para as 

respetivas coordenações. Este processo pôs em evidência algumas lacunas e erros de construção dos 

instrumentos. Em alguns casos as questões apresentavam formatos de resposta desadequados, 
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permitindo escolha múltipla em questões de resposta única facto que acarretou que as mesmas se 

apresentassem nas bases em formato dicotómico (presença ou ausência de seleção da resposta) 

facto que acarretou quer a introdução de alterações no questionário, mas sobretudo um enorme 

esforço de alteração das bases de dados para que as respostas assumissem um formato passível de 

ser trabalhado estatisticamente.  

Uma outra particularidade de gestão que apenas foi detetada no decurso da implementação do 

modelo é que, ao optar-se por construir um instrumento de resposta online de formato único 

adaptado aos diferentes momentos de avaliação – pré-teste, pós-teste e follow-up –, se gerou uma 

base de dados em que as respostas vão entrando sequencialmente numa lista vertical. Para que os 

dados dos diferentes momentos de avaliação sejam comparáveis eles deverão apresentar-se na base 

numa sequência horizontal para cada indivíduo. O processo de transitar os dados de cada individuo 

da sequência vertical para a sequência horizontal revelou-se altamente problemático uma vez que o 

programa de tratamento estatístico – SPSS – é pouco ágil neste tipo de gestão de dados. Assim sendo 

o procedimento acabou por envolver a exportação dos questionários para um formato Exel no qual 

toda a limpeza da base tem lugar e só posteriormente a mesma é transformada em ficheiro SPSS 

para o tratamento estatístico dos dados. Esta gestão revelou-se particularmente trabalhosa 

atrasando quer o fornecimento de dados às regiões quer a sua apresentação no presente relatório. 

Ainda outra particularidade na gestão da base de dados que requer uma revisão futura do 

documento orientador diz respeito à enorme mortalidade de dados fruto da impossibilidade de 

emparelhamento das respostas com base em códigos não compatíveis. Ainda que os elementos que 

constituem o código individual estejam definidos nas Linhas Orientadoras, a sua implementação 

revela-se inconsistente, verificando-se interpretações diferentes das mesmas que se traduzem no 

preenchimento desadequado dos campos que permitirão o emparelhamento das respostas.  

Por fim, um último aspeto que se revelou particularmente negativo no processo de gestão da base 

de dados prendeu-se com a perda de informação guardada em base de dados ainda não importadas 

pela coordenação, aquando da introdução de alterações aos instrumentos de acordo com a 

identificação de incorreções anteriormente referidas. Por desconhecimento do facto de que as bases 

de dados dos questionários ativos se perderem aquando da sua desativação, verificou-se que um 

número considerável de respostas se perdeu com um prejuízo claro do trabalho desenvolvido pelo 

CRI de Setúbal. Foi solicitado ao departamento de informática apoio no sentido de se avaliar da 

viabilidade de recuperar essa informação aguardando-se ainda resposta a este pedido. 

 

3.2 Consistência dos instrumentos utilizados 

 
Ainda que, aquando da aprovação dos instrumentos adotados no atual modelo de avaliação, estes 

tenham sido testados e a sua consistência confirmada, é essencial que a mesma volte a ser testada 

com base na população abrangida. Deste modo procedemos a uma análise fatorial de cada um dos 

blocos dos instrumentos utilizados no modelo de avaliação, cujos resultados passamos agora a 

apresentar.  
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3.2.1 Questionário 0 – Transversal 

 
No sentido de validar o instrumento a uso fomos avaliar quer a consistência interna de cada escala 

quer se o modelo fatorial verificado aquando da sua testagem inicial se mantem. Para o questionário 

transversal utilizou-se uma base de dados com 317 indivíduos em situação de pré teste, não 

diferenciando grupo controlo de grupo experimental. Os sujeitos são oriundos da Região Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo e Açores. A amostra distribuiu-se de modo homogéneo pelos dois géneros: 57% 

feminino, 43% masculino. Relativamente às idades, a amostra distribuiu-se dentro de um intervalo 

entre os 12 e os 20 anos apresentando uma média de 14 anos com a Moda a situar-se nos 12 anos. 

Em relação ao Questionário de Atitudes, a Escala integrada neste instrumento tinha sido adaptada a 

partir da usada no questionário utilizado na narrativa dedicada ao álcool (Gouveia, V. et al, 2009) 

com recurso a um diferenciador semântico de 9 pontos para 4 itens que têm por base o “estar sob 

efeito de substâncias psicoativas”, avaliando a experiência entre NEGATIVO/POSITIVO, 

DESAGRADÁVEL/AGRADÁVEL, MAU/BOM, INDESEJÁVEL/DESEJÁVEL. Os resultados verificados 

sugerem um bom nível de confiabilidade com o Alfa de Cronbach a apresentar um valor de .852. Em 

termos de modelo fatorial, a escala revelou funcionar com base num único fator com uma boa 

consistência interna (KMO = .810) que explica 70% da variância verificada. 

O instrumento integrava uma segunda escala de atitudes adaptada a partir do instrumento de 

avaliação do Life Skills Trainning (Botvin, 2011). A análise dos dados obtidos com esta escala revelou 

uma confiabilidade aceitável com o Alfa de Cronbach a apresentar um valor de .66. A Análise Fatorial 

da escala revelou um modelo de 3 fatores no qual 3 dos itens apresentaram características ambíguas 

– contribuindo para mais do que um fator - sendo por isso retiradas. A análise final preserva 9 dos 13 

itens iniciais, apresenta uma consistência interna aceitável (KMO = .64). Os três fatores organizam-se 

do seguinte modo: 

 

FATOR 1 - Saúde FATOR 2 - Substâncias FATOR 3 – Atitude positiva 

3. A minha saúde não é influenciada pelas 
decisões do dia-a-dia. 
8. O stress e a zanga não têm realmente 
impacto nas outras emoções. 
1. Ter atenção à saúde não é importante 
quando se tem a tua idade. 

3. Consumir drogas permite-nos divertirmo-
nos mais. 
5. Fumar cannabis faz-te parecer mais 
cool. 
10. As pessoas da minha idade que bebem 
álcool têm mais amigos 

4. Ter uma atitude positiva pode ajudar a 
tomar decisões mais efetivas/eficazes. 
6. Os riscos que corres são influenciados 
pelo teu consumo álcool ou de outras 
drogas. 
12. Ser assertivo significa defenderes as 
tuas posições ao mesmo tempo que 
respeitas os direitos dos outros. 

Alpha = .55 Alpha = .70 Alpha = .44 

 
Em termos de consistência interna apenas um dos 3 fatores se revela mais robusto, enquanto os 

restantes dois apresentam uma consistência razoável. Os resultados agora apresentados poderão 

justificar que se opte por deixar cair esta escala do instrumento já que em termos de atitudes o 

diferencial semântico revela-se consistente. Reconhece-se contudo que o formato e conteúdo dos 

itens proporciona a esta escala características complementares que deverão ser tidas em atenção na 

adaptação dos procedimentos avaliativos futuros. 
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A quarta escala que integra o questionário centra-se sobre a frequência de comportamentos 

associados ao consumo de substâncias e foi adaptada a partir do instrumento usado por McBride 

(2006) no School Health and Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP). É composto por uma escala 

de 17 itens, centrada nos comportamentos de consumo de substâncias psicoativas e consequências 

dos mesmos. A análise do comportamento da escala com esta amostra revelou uma estruturação em 

4 fatores de forte consistência interna – KMO = .714 – que permitem explicar 71% da variância. Dos 

17 itens 6 apresentam contudo alguma ambiguidade contribuindo em simultâneo para dois ou mais 

fatores. Após a remoção dos referidos itens a escala assumiu a seguinte estrutura fatorial:  

 

FATOR 1 - Sexualidade FATOR 2 – Problemas com 
pais, amigos e escola 

FATOR 3 – Alterações do 
bem-estar 

FATOR 4 – Experiências 
agressivas 

9. Quando estavas sob o efeito 
de álcool / outras drogas, 
quantas vezes tiveste relações 
sexuais de que mais tarde te 
arrependesses? 
 
10. Quando estavas sob o efeito 
do álcool / outras drogas, 
quantas vezes tiveste relações 
sexuais em que tiveste medo de 
uma possível gravidez ou de 
contrair uma doença 
sexualmente transmissível? 
 
11. Quando estavas sob o efeito 
de álcool / outras drogas, 
quantas vezes foste 
sexualmente provocado(a) / 
assediado(a) / mal tratado(a)? 

15. Quantas vezes arranjaste 

problemas com os teus pais por 
causa do consumo de álcool / 
outras drogas? 
 
13. Quantas vezes arranjaste 
problemas com os teus amigos? 
(isto é, os teus amigos ficaram 
chateados contigo) por causa do 
teu consumo de álcool / outras 
drogas? 
 
12. Quantas vezes o teu 
rendimento escolar foi afetado 
pelo teu consumo de álcool / 
outras drogas? 

4. Quantas vezes tiveste uma 
ressaca depois de consumires 
álcool / drogas? 
 
3. Quantas vezes te sentiste 
mal depois de consumir álcool 
ou outras drogas? 
 
1. Quantas vezes planeaste 
embebedar-te ou ficares 
drogado? 

6. Em quantas ocasiões te 
chamaram nomes 
(ofenderam) por estares sob 
efeito de álcool / outras 
drogas? 
 
7. Em quantas ocasiões te 
envolveste numa luta 
estando sob o efeito de 
álcool / outras drogas? 

Alfa = .844 Alfa = .838 Alfa = .650 Alfa = .462 

 
Face à consistência dos resultados e à pertinência dos conteúdos abordados consideramos que se 

trata de uma escala a manter assumindo a análise dos resultados apenas com base nestes itens, ou 

considerando a possibilidade de retirar os itens ambíguos de modo a reduzir a dimensão do 

instrumento.  

Uma quinta escala, de 4 itens, avalia as expectativas de resistência dos respondentes face ao 

consumo de substâncias psicoativas. A escala revela-se muito consistente com um KMO = .787 , 

apresentando um único fator com um Alfa de Cronbach de .938, fator esse que explica 84% da 

variância.  

Por fim, uma sexta escala incide sobre a perceção de autoeficácia na gestão de situações associadas 

ao consumo de substâncias, numa perspetiva auto e hétero centrada. Também esta escala uni 

fatorial revela um bom nível de consistência interna e de confiabilidade com o Alfa de Cronbach a 

assumir o valor de .853 e o KMO de .787, com o fator a explicar 58% da variância verificada. 
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O instrumento inclui ainda o Questionário de Eficácia na Vida (LEQ, Neil, 2008) que será trabalhado 

num ponto em separado por se tratar de uma escala que, estando a ser aplicada desde 2010 foi 

incluída nos protocolos de avaliação criados posteriormente de modo a garantir uma continuidade 

entre o novo modelo de avaliação e o anterior.  

 

3.2.2 Aferição do LEQ – Análise Fatorial Exploratória  

 
Desde 2010 que vem sendo aplicado um protocolo de avaliação dos resultados de implementação do 

Programa Eu e os Outros. Foi considerado nessa altura que o Review of Personal Effectiveness and 

Locus of Control (ROPELOC) (Ellis, L., Richard, G. & Neil J., 2002). A decisão de utilizar este 

instrumento resultou do desejo de contar com uma medida diversificada de fatores protetores 

transversais aos diferentes comportamentos de risco que incluísse uma medida do Locus de 

Controlo, uma vez ser este uma das principais componentes a trabalhar nesta abordagem. 

Originalmente este instrumento foi construído visando a avaliação da eficiência pessoal por parte 

dos seus autores.  

Numa primeira fase, após a obtenção da autorização do autor, procedeu-se à tradução, testagem do 

instrumento e demonstração da correlação deste instrumento com outros instrumentos de avaliação 

de competências socio emocionais aferidos para a população portuguesa a saber, o Children´s 

Assertive Behavior Scale – CABS” (S. Hobbs e D. L. Walle, 1985), e o “CNS-IE” - “Children Nowicki – 

Strickland Internal – External”, desenvolvida por Nowicki & Strickland (1973). Uma vez estabelecida a 

correlação, foram abandonados os restantes dois instrumentos e adotada a versão reduzida deste 

questionário: o Questionário de Eficácia na Vida (Neil, 2008). 

Apesar de desde então o LEQ ter sido aplicado anualmente, em momento algum se procedeu ao 

estudo do instrumento no sentido de demonstrar que o modelo que o seu autor James Neil definiu 

como estando por detrás deste instrumento, se verificava igualmente na nossa população.  

Sendo esta uma das críticas apontada aos procedimentos avaliativos adotados no Programa E&O, 

procuramos em 2015, com base em dados recolhidos em anos anteriores estudar as propriedades 

deste questionário.  

Partindo de uma amostra de 1650 respostas ao questionário recolhidas em 2011/12 procuramos 

analisar a forma como os 24 itens que compõe este instrumentos se organizavam em fatores. Esta 

amostra distribuiu-se homogeneamente entre os dois sexos (50% para cada um), cobrindo um grupo 

etário entre os 10 e os 24 anos, com a média a situar-se nos 15 anos. Em termos de escolaridade, a 

amostra incidiu sobretudo no 3º ciclo de onde são oriundos 71% dos respondentes. Recorde-se que o 

autor definiu originalmente um modelo de 8 fatores cada um avaliado por 3 itens. Os fatores 

definidos por Neils foram os seguintes: 1) Controlo Emocional, 2) Competência Social, 3) 

Autoconfiança, 4) Flexibilidade Intelectual, 5) Pró atividade, 6) Liderança, 7) Gestão de Tempo e 8) 

Motivação para o sucesso.  



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2014 Página 10 
 

A escala original apresentava uma consistência interna elevada (KMO = 0.924). Procedeu-se a uma 

Análise Fatorial Exploratória que revelou uma estrutura inicial, não de 8 fatores mas de 5, 

apresentando itens com resultados ambíguos que foram sendo eliminados em progressivas análises 

após a retirada dos referidos itens.  

O modelo final obtido preserva 4 dos 8 fatores, verificando-se que para estes, os itens se comportam 

de forma consistente como o demonstram as medidas de Alfa de Cronbach efetuadas para cada uma 

delas que passamos a apresentar: 

F1 – Autoconfiança e poder de iniciativa - itens 15, 23, 7, 16, 24 – Alfa de Cronbach .75 

F2 – Gestão de Tempo – itens 9, 17, 1 – Alfa de Cronbach .695 

F3 – Flexibilidade Intelectual – itens 4, 20, 12, 19 – Alfa de Cronbach .663 

F4 – Controlo Emocional – itens 6, 22, 14 – Alfa de Cronbach .711 

Foi ainda experimentada a Análise Fatorial forçando os 8 fatores, sem que contudo os resultados 

obtidos fossem consistentes (dois dos fatores forçados incluíam apenas um item o que inviabilizava a 

sua utilização), razão pela qual se considera mais adequado optar pelo modelo de 4 fatores 

anteriormente descrito.  

Os resultados verificados vêm por um lado chamar a atenção que apenas estes fatores deverão ser 

analisados na avaliação de resultados já que os restantes itens são inconsistentes. Por outro lado 

sugere uma reflexão sobre a continuidade de utilização deste questionário já que o fator 

“Competência Social” deixa de integrar as áreas abrangidas pelo instrumento. À exceção do fator 

“Gestão de Tempo”, de pouco interesse para os objetivos do programa, os restantes 3 fatores 

continuam a ser de todo o interesse mas poderá ser considerado mais útil a utilização de uma escala 

que se possa focar mais nos objetivos definidos no programa. É opinião de alguns dos elementos da 

coordenação nacional do programa que tal deve acontecer, integrando, nomeadamente uma medida 

de avaliação da tomada de decisão que, neste instrumento não é avaliada diretamente ainda que os 

autores considerem que está subjacente quer ao poder de iniciativa quer à flexibilidade intelectual.  

A dimensão do instrumento, originalmente com 24 itens, é igualmente uma das críticas que lhe é 

feito, ainda que o presente estudo o reduza apenas a 15 itens. A mais-valia de manter este 

instrumento é permitir uma leitura transversal com os dados recolhidos em anos anteriores, ainda 

que se verifique que há uma enorme mortalidade de dados em virtude de respostas ao acaso que 

condicionam a utilidade dos mesmos. 

 

4. Produção de Novos Protocolos de Avaliação e Revisão dos anteriormente produzidos 

 
A contínua revisão das narrativas e a preocupação constante de adequação dos instrumentos no 

sentido da melhor aplicabilidade e adequação aos indicadores traçados para a avaliação do programa 
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obriga a que os protocolos de avaliação sejam regularmente discutidos e revistos ou até mesmo 

produzidos quando tal se justifica 

4.1 – Elaboração do Protocolo para Avaliação da Narrativa referente às dependências sem 

substância 

 
Em 2015, com a reformulação da 4ª narrativa consagrada às dependências sem substância foi 

iniciado um processo de elaboração de um instrumento que permitisse não apenas reunir 

informação sobre os comportamentos de utilização da internet e de jogo online, mas igualmente 

avaliar conhecimentos, atitudes e expectativas em relação aos comportamentos aditivos sem 

substância. O instrumento foi produzido com a participação ativa da Dr.ª Ivone Patrão (ACES 

ODIVELA/ISPA) tirando proveito da parceria entre o SICAD do Gabinete de Saúde, Igualdade e 

Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas, o ISPA e o ACES de Odivelas no âmbito do Plano 

Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências (PECPT). 

O instrumento produzido – que anexamos ao presente documento – foi enviado aos coordenadores 

do Programa E&O nas diferentes DICAD para que se pronunciem e será testado ao longo de 2016 no 

decurso da aplicação experimental da nova versão da 4ª narrativa. 

 

4.2 Revisão de Protocolos Existentes 

 
Em 2015, a implementação reduzida dos novos protocolos, não proporcionou informação suficiente 

que suportasse alterações significativas aos mesmos. Contudo, fruto do processo de submissão à 

Comissão Nacional de proteção de Dados do pedido de autorização de recolha de dados no âmbito 

do processo de avaliação da eficácia da intervenção, algumas alterações foram feitas ao Questionário 

dos Aplicadores ao qual foi retirado o bloco através do qual se recolhiam dados referentes ao 

comportamento de consumo de álcool. Ainda no que diz respeito ao questionário dos Aplicadores, 

procedeu-se à adaptação do mesmo para uma versão transversal equivalente à existente para os 

jogadores, substituindo a referência específica a uma substância psicoativa, por uma avaliação 

genérica da atitude face ao consumo de qualquer substância bem como a troca do questionário de 

conhecimentos específicos, por um questionário generalista que cobre os diferentes 

comportamentos aditivos. 

Finalmente, no que diz respeito aos instrumentos de avaliação de processo, procurou-se reduzir o 

número dos mesmos fundindo a ficha de planeamento de sessão e de avaliação da mesma, numa 

única ficha que permite que a avaliação possa ser feita tendo presente o desenho originalmente 

traçado para a mesma sessão.   
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5. Submissão de pedido de autorização para a recolha e tratamento de dados junto à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 
Em setembro de 2015 foi submetido à Comissão Nacional de Proteção de Dados um pedido de 

autorização para a recolha e tratamento de dados visando o estudo da eficácia do programa Eu e os 

Outros. O pedido integrou em anexo os Questionários de avaliação de resultados na versão 

transversal e na versão específica para o álcool, bem como o equivalente para os Aplicadores. 

Considerou-se que, face a uma menor utilização das versões centradas na cannabis e no tabaco, não 

se justificou a sua inclusão na presente candidatura. Também o protocolo centrado sobre as 

dependências sem substância não foi integrado uma vez que está ainda numa fase de validação.  

Foram ainda anexadas as fichas de avaliação de processo (caraterização da instituição, da turma, 

fichas de planeamento e questionários de avaliação do processo formativo) e as linhas orientadoras 

através das quais se explica os procedimentos de consentimento informado e de avaliação quer em 

termos de codificação, quer em termos de calendarização da recolha de dados e modo de 

apresentação e utilização dos instrumentos.  

Este processo mantém-se até à data em apreciação pela CNPD.  

 

 

Lisboa Dezembro de 2015 


