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O Programa Eu e os Outros conheceu em 2014 um enorme desenvolvimento em virtude da adopção 

de um conjunto de medidas estruturantes que envolveram a produção de linhas orientadoras, o 

retomar do processo formativo dos profissionais de saúde ligados à implementação do programa nas 

Administrações Regionais de Saúde, a generalização e agilização dos modelos avaliativos 

anteriormente desenvolvidos e a abertura do Programa a outros contextos de intervenção. 

O presente documento procurará evidenciar cada um destes passos fornecendo elementos que 

permitam a melhor compreensão do que foi a produção deste programa ao longo do ano de 2014. 

 

Linhas Orientadoras 

No decurso do primeiro semestre do ano a equipa de coordenação nacional em articulação com os 

coordenadores regionais nomeados pelas Administrações Regionais de Saúde (Inês Abraão pela ARS 

Norte, Cristina Buco pela ARS Centro, Carla Frazão pela ARS LVT, Paulo Jesus pela ARS Alentejo e 

Margarida Pinto pela ARS Algarve) trabalharam no sentido de produzir um documento orientador 

para a implementação do Programa Eu e os Outros que pudesse servir todos os atores nos diferentes 

planos de intervenção desde o nacional ou local, da coordenação aos aplicadores, da saúde a outros 

parceiros de aplicação.  

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

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

aprofundada de alguns aspectos do documento e uma nova reunião de aprovação final do 

documento. 

O Documento produzido incluiu, em 63 páginas, orientações referentes (1) à articulação entre 

diferentes interventores e respectivos papeis, (2) proteção e adaptação dos materiais de suporte ao 

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

formativo, (6) ao processo de avaliação, (7) à produção científica e (8) aos circuitos de comunicação. 

Foi submetido para aprovação superior a 31 de julho, tendo, na sequencia da mesma, sido difundido 

junto ao terreno e servido de base à formação de reciclagem dos profissionais da saúde ligados ao 

acompanhamento técnico do programa. 

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

Operacional de Respostas Integradas no que diz respeito à inclusão do Programa Eu e os Outros em 

candidaturas apresentadas por entidades proponentes. Deste modo ficou definido que tal só poderá 
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acontecer se a candidatura for acompanhada de uma declaração por parte das Unidades de 

Intervenção Local, em como estão reunidas condições para que a formação e o suporte técnico 

inerentes ao Programa estão assegurados por esse serviço. Do mesmo modo foi clarificado que uma 

entidade apenas se poderá candidatar a uma função de coordenação local do Programa Eu e os 

Outros caso tenha experiencia prévia reconhecida pela UIL e se submeter a uma supervisão regular 

deste processo, sendo que a formação de aplicadores é sempre reservada à bolsa de formadores do 

SICAD. De outro modo a candidatura deverá restringir-se à constituição pela entidade de equipas de 

aplicadores que intervirão localmente de acordo com as regras definidas no Manual e nas Linhas 

Orientadoras. 

 

Revisão de Materiais 

Em 2014 os materiais de suporte ao Programa Eu e os Outros foram objeto de múltiplas alterações, 

em função da necessidade de corrigir referências nas narrativas ao Instituto da Droga e 

Toxicodependência, necessidade de introduzir novos temas, revitalizar narrativas sentidas como 

menos interessantes ou desadequadas ao grupo etário. Foram introduzidos os logótipos das cinco 

Administrações Regionais de Saúde em todos os materiais (narrativas, manuais, instrumentos de 

avaliação). Os parágrafos das diferentes narrativas foram renumerados de modo a poder dar às 

mesmas uma organização por blocos, facilitadora do processo formativo e do planeamento da 

intervenção. A ordem da narrativa 8 (o Futuro) e da 9 (Problemas Ligados ao Álcool) foram invertidas 

de modo a manter a história que aborda o Futuro como a ultima da sequência. 

Passamos agora a identificar as principais alterações produzidas em cada narrativa: 

- as narrativas 1, 3, 5, 6 e 7 não sofreram alterações de conteúdo, limitando-se a revisão a 

mudanças de nomenclatura, revisão de grafismos, etc. 

- a narrativa 2 recebeu um novo conjunto de conteúdos que permitiu a abordagem de 

crenças ligadas à cannabis, nomeadamente a comparação com o Tabaco, a legalidade do consumo 

desta substância e a utilização da expressão “droga leve” para a caracterizar. Simultaneamente 

foram incluídos conteúdos informativos sobre a substância, efeitos e consequências, proporcionando 

deste modo o acesso a esta informação sem obrigar à pesquisa de sites de referência.  

- a narrativa 4 foi completamente revista de modo a deixar de incidir sobre a heroína como 

substância psicoativa pouco adequada a este grupo etário e passando a incidir sobre os 

comportamentos aditivos sem substância e as novas substâncias psicoativas. Esta narrativa apenas 

deverá ser testada em 2015 já que aguarda revisão de conteúdos. 

- a narrativa 8, visando a sua mudança de número de ordem, recebeu a inclusão do 

personagem Martim, com novos elementos referentes à sua perceção do futuro. Na parte inicial da 

narrativa foram incluídos conteúdos relativos à escolha vocacional aplicáveis quer à fase de escolha 

da área científica no 9º ano quer à perspetiva de passagem para o ensino superior no decurso do 

ensino secundário.  

- finalmente a narrativa 9, alargou os conteúdos referentes à problemática do álcool às 

questões ligadas à sinistralidade rodoviária, recebendo um conjunto elementos que permitem a 

exploração dos riscos associados não apenas à condução sob o efeito de álcool, mas igualmente à 

ótica do peão. 
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Em virtude destas alterações, o manual foi revisto incluindo propostas de exploração dos novos 

conteúdos bem como referências bibliográficas e sites de consulta para estes temas. 

 

Procedimento de Validação da Narrativa dedicada ao Álcool (8ª narrativa) 

O procedimento de validação da narrativa dedicada aos Problemas Ligados ao Álcool (agora com um 

novo número de ordem) conheceu em 2014 uma nova etapa, entrando na 3ª fase. Foi constituído um 

grupo de 24 aplicadores no Concelho de Odivelas que no início de Janeiro completou a sua formação 

presencial e deu início à implementação da narrativa sob supervisão técnica do SICAD (Raul Melo). O 

grupo incluiu 12 professores, docentes nas escolas: ES Brancamp Freire (11), e ES Pedro Alexandrino 

(Póvoa de Stº Adrião) (1). A este grupo acresceram ainda mais 12 formandos oriundos do ACES de 

Loures-Odivelas (5), Psicólogos ligados ao Serviço de Psicologia e Orientação dos Agrupamentos nº 1 

de Odivelas e do Sudoeste de Odivelas (EB António Gedeão) (4), do Gabinete de Saúde e Igualdade 

da CMO (2) e dois elementos adicionais ligados a ONG no concelho (2). A formação assumiu um 

caracter misto sendo creditada para os formandos docentes tendo-se procedido de acordo com as 

orientações definidas pela EMPECO para esse efeito. A formação decorreu a 9, 10 e 17 de janeiro nas 

instalações do Centro de Exposições de Odivelas sob coordenação local do Gabinete de Saúde e 

Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas.  

O projeto foi implementado maioritariamente em par pedagógico conjugando docentes com não 

docentes. No total forma constituídos 14 grupos de aplicação distribuídos por 5 escolas, abrangendo 

um total de 248 alunos, distribuídos da seguinte forma: 

 

Quadro:1 – Grupo de validação na narrativa dedicada ao álcool 

Escola  
Grupos 

Aplicação  
Ano de 

Escolaridade 
Número de 

alunos 
Género 

(F+M) 
Idade 

ES Brancamp Freire (Pontinha) 

D+ND 
D+D 

D+ND 
D*+ND 

D+D 
D+ND 
D+D 

D 

9º 4ª 
CEF tipo 2- 1º A 

12º 3ª 
9º 5ª 

2ºTE + 2º TAI 
12º 1ª 
9º 3ª 
7º 2ª 

18 
15 
12 
12 
20 
18 
22 
20 

9+9 
0+15 
8+4 
8+4 

13+7 
14+4 

10+12 
10+10 

Média 14,5 
15/18 
18/20 
15/19 
17/24 
17/18 
14/17 
12/15 

EB 2,3 PONTINHA 
D*+ND 

ND 
9ºD 
8º C 

21 
19 

13+8 
8+11 

14/18 
13/18 

ES Pedro Alexandrino (Póvoa de Stº 
Adrião  

D*+ND 
D*+ND 

10º CT1 
9º 4ª 

21 
21 

8+13 
6+15 

Média 15 
Média 15 

EB 2,3 Antonio Gedeão ND+ND 9º C 13 5+8 15/17 

Escola Profissional Agrícola da Paiã  ND+ND 11º A 16 8+8 16/22 

* O mesmo formando aplicou em duas turmas /  D = docente; ND = não docente 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo em termo de género (48% do 

género feminino e 51% do masculino), mas heterogéneo em termos de idades que variaram entre os 

12 e os 22 anos de idade com interesses e experiências de vida bastante diversificadas.  
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Este processo constituiu-se como a primeira experiência de implementação desta nova narrativa nos 

trâmites normalmente utilizados para as restantes. Foi um sentimento partilhado que a narrativa se 

revelou muito consistente e pertinente quer para os aplicadores quer para os jovens que 

participaram na intervenção.  

Foram aplicados os instrumentos de avaliação desenvolvidos em 2013, e criado um instrumento 

específico para avaliar o percurso evolutivo dos aplicadores ao longo na implementação. Este 

instrumento uma vez cruzado com os dados de avaliação de resultados aplicado aos jovens permitirá 

avaliar o impacto das características dos interventores para uma maior eficácia do programa.  

Os dados recolhidos no decurso da intervenção têm vindo a ser introduzidos em base de dados, 

devendo resultar na produção de um documento a apresentar em fóruns científicos no ano de 2015.  

Já no final de 2014, em dezembro, um segundo grupo de aplicadores iniciou o seu processo 

formativo visando o reforço da amostra para a avaliação da eficácia desta nova narrativa. 

Todo este processo foi desenvolvido com informação à DICAD da ARS LVT, tendo o primeiro grupo de 

formação, continuado a sua participação no Programa Eu e os Outros no ano letivo 2014/15 através 

da implementação de uma outra narrativa, agora sob orientação da estrutura regional. 

 

Abertura a novos contextos de intervenção  

Em 2014, fruto da inclusão do Programa Eu e os Outros em compromissos de ação de diferentes 

entidades no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, verificou-se uma abertura da sua 

implementação a novos contextos ou novas temáticas.  

No que diz respeito ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) iniciou-se logo em 

janeiro de 2014 à organização de uma proposta de intervenção contextualizada pelo Protocolo do 

Programa Cuida-te, a qual envolvia (1) a formação de profissionais das delegações distritais do IPDJ, 

visando a implementação do Programa Eu e os Outros em contexto de Gabinete da Juventude, (2) a 

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

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

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

acompanhamento técnico no decurso da intervenção.  

Foram concretizadas ao longo de 2014 duas formações, uma a sul e outra a norte (junho e julho, 

respetivamente), tal como o previsto na proposta aprovada em abril de 2014. As formações ficaram 

contudo aquém dos 52 formandos previstos, tendo as mesmas abrangido 10 técnicos entre 

profissionais do IPDJ (11) e monitores (10) das associações cuja candidatura foi aprovada.  

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

internet) adaptado à intensidade de implementação diária do programa e à necessidade de suporte 

em intensidade (supervisão diária). Foi estabelecido um horário de apoio adaptado ao programa dos 

campos de férias que respeitasse igualmente a disponibilidade dos profissionais de saúde. Foi feita 

uma distribuição dos campos em funcionamento por profissionais das diferentes ARS integrados na 

bolsa de formadores do SICAD, de modo a que a experiência de acompanhamento à distância 

pudesse ser testada e permitisse a cada DICAD formar uma opinião sobre o procedimento. Foi 



 
 

Relatório de Monitorização do Programa Eu e os Outros 2014 Página 6 
 

reservado um dos acompanhamentos para o SICAD (Raul Melo) para que a própria coordenação 

nacional pudesse formar uma opinião a partir de uma experiência vivida. 

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

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

Dos 10 programas dois não se chegaram a concretizar em função de dificuldades alheias à saúde. 

Num dos casos o monitor da associação formado para a implementação do programa deixou de 

colaborar com a associação deixando deste modo de estarem reunidas as condições para a 

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

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

sexo masculino, com uma idade média de 14 anos. 

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

com troca diária de informação e validação técnica do planeamento do aplicador, noutros casos o 

processo de suporte técnico foi difícil, com desencontro de horários alheios aos técnicos da saúde e 

um incumprimento dos processos definidos como obrigatórios, pondo em causa em alguns casos a 

fidelidade da implementação do programa e consequentemente a validade dos dados recolhidos. É 

opinião dos diferentes coordenadores regionais que, ainda que a experiência revele um potencial 

interessante ela carece de maior rigor aos mais diversos níveis, nomeadamente: 

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

exigências de condições de aplicação (materiais, de tempo, de formação, de características do grupo-

alvo, etc.) nas regras de aplicação, no comprometimento da instituição,  

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

profissionais das diferentes regiões de modo que os monitores formados fiquem com referencias 

locais mais próximas. 

(3) o acompanhamento deverá ser ágil e previamente combinado entre o técnico de suporte 

e o monitor  

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

clarificação de procedimentos de modo a permitir uma melhor gestão de situações inesperadas ou 

críticas.  

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

deverá ser lançada, pelas próprias entidades, no âmbito dos procedimentos ligados à candidatura ao 

financiamento do Programa Férias em Movimento e entregues conjuntamente com o relatório final. 

A coordenação nacional do Programa Férias em Movimento entregará posteriormente toda a 

informação reunida ao SICAD em contexto de reunião de avaliação do processo no seu todo.  

Estes e outros pormenores deverão ser discutidos mais a fundo numa reunião conjunta entre 

representantes nacionais e reginais da saúde e da juventude. 

No que diz respeito ao Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) iniciou-se em 

outubro o processo de adaptação da narrativa dedicada ao álcool de modo a integrar conteúdos 

referentes à prevenção rodoviária. Foram concretizadas 3 reuniões de trabalho durante as quais se 

procedeu (1) ao levantamento de temas a integrar na narrativa, (2) identificação de partes da mesma 

nas quais esses elementos possam fazer sentido, (3) transformação de texto nas narrativas, (4) 
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integração de conteúdos informativos e referencias para consulta no manual de suporte ao 

Programa e definição de adaptação aos instrumentos de avaliação para que possa ser recolhida 

informação sobre mudanças de conhecimento ou de avaliação de risco no âmbito da segurança 

rodoviária. Numa última fase de trabalho deste grupo, procurou-se definir linhas de ação que 

permitissem testar as adaptações introduzidas. Foi decidido que se tentaria em 2015 tirar proveito 

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

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

aos jovens no decurso da implementação. Foi envolvida a Direção Geral da Educação na procura 

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

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

formado para reforçar a validação da referida narrativa. 

 

Procedimento Avaliativo 

Relativamente ao modelo de avaliação de intervenções preventivas, procedeu-se numa primeira fase 

à apresentação aos profissionais ligados à área da prevenção nos Centros de Resposta Integrados, 

dos 4 questionários construídos para intervenções preventivas universais inespecíficas e 

intervenções centradas sobre substâncias: tabaco, álcool e cannabis. Esta apresentação decorreu 

durante o período entre Junho e Dezembro de 2014. A apresentação do instrumento foi integrada 

em processos de formação de reciclagem e de formação básica de formadores, a última das quais 

ocorreu já no ano de 2015. O objetivo da apresentação prendeu-se com o levantamento de questões 

suscitadas pelos instrumentos construídos em termos das escalas incluídas, clareza da linguagem, 

dimensão do instrumento, aplicabilidade, etc. Este processo prolongou-se em função das 

disponibilidades das diferentes ARS para reunir os seus profissionais para este efeito. 

Deste procedimento resultaram sugestões que obrigaram à revisão dos instrumentos visando 

sobretudo a diminuição da sua dimensão. Foi proposto que o instrumento dirigido à Cannabis 

passasse a ser usado exclusivamente em situações de intervenção preventiva de tipo seletivo ou 

indicado. Simultaneamente foi sugerido que o instrumento centrado sobre o tabaco, fosse para já 

suspenso, utilizando-se o questionário genérico para as abordagens que se centrem sobre esta 

substância. 

Procedeu-se, em segundo lugar, à produção de um instrumento de 84 itens distribuídos por 9 blocos, 

para a avaliação de resultados junto aos aplicadores, instrumento este através do qual se deseja 

avaliar as mudanças ocorridas durante o processo formativo e de intervenção no âmbito do 

Programa Eu e os Outros. O instrumento produzido, à semelhança dos questionários elaborados para 

os jovens, incide sobre, conhecimentos e atitudes face ao álcool, comportamentos de consumo do 

mesmo e expectativas, acrescentando blocos sobre experiência prévia em projetos de prevenção, 

perceção da importância de diferentes componentes da intervenção preventiva, stress profissional e 

uma escala de voluntarismo. Os dois últimos blocos foram integrados neste instrumento por se 

considerar serem variáveis com potencial influência sobre a capacidade de condução do programa 

por parte do aplicador sendo objetivo posterior o cruzamento dos dados dos aplicadores com os 

obtidos junto aos jovens que forem por estes intervencionados. 
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Procedeu-se igualmente ao lançamento dos questionários em versão on-line. Para além dos 

questionários de avaliação de resultados foram igualmente introduzidos para preenchimento on-line 

alguns dos instrumentos de avaliação de processo, nomeadamente a ficha de planeamento global, a 

de planeamento da sessão e a de avaliação da sessão. Este processo prolongou-se até ao final do 

terceiro trimestre uma vez que se verificaram dificuldades ao nível dos links a enviar aos 

respondentes para acesso ao questionário e resposta on-line. Uma vez ultrapassadas essas 

dificuldades, os links foram enviados aos coordenadores regionais do Programa nas DICAD/ARS para 

difusão junto ao terreno.  

Em consequência deste processo, a validação dos instrumentos foi apenas parcial uma vez que 

incidiu unicamente nos profissionais. A validação estatística resultante da aplicação dos 

questionários e análise das qualidades psicométricas não pode ser concretizada dado que a maioria 

dos CRI iniciaram a sua intervenção junto aos seus grupos de aplicadores tardiamente e recorrendo 

inicialmente à versão em papel não permitindo que os dados ficassem imediatamente disponíveis 

para tratamento estatístico.  

Em função desta realidade este procedimento só poderá ser concretizado em 2015 a partir do 

momento que os dados referentes ao pré-teste fiquem disponíveis. 

 

Processos formativos 

O ano de 2014, foi igualmente muito profícuo em matéria de formação, no âmbito da intervenção 

exclusivamente da responsabilidade do SICAD. À data em que este relatório é feito, não dispomos 

ainda dos dados sobre a intervenção desenvolvida a nível Regional/Local. O trabalho desenvolvido 

pelo SICAD pode dividir-se entre formação dirigida a profissionais na área da saúde e formação 

dirigida a aplicadores sendo que os segundos foram já anteriormente apresentados.  

 Formação a Profissionais de Saúde 

No âmbito da Saúde, a formação ministrada teve por objetivo reciclar profissionais já envolvidos 

anteriormente na implementação do programa ou formar novos profissionais para reforçar as 

equipas locais e regionais que dão suporte ao mesmo. 

Deste modo foram concretizadas 2 formações de reciclagem – Zona Norte (ARS Norte e ARS Centro) 

e Zona Sul (ARS LVT) e 4 formações básicas de formadores – Norte, Centro, Lisboa e Alentejo. Está 

planeada para janeiro de 2015 uma 3 formação de reciclagem dirigida aos profissionais da ARS 

Algarve. 
 

Quadro:2 – Datas e números de formandos do processo formativo 

 Zona Norte Zona Sul ARS Norte ARS Centro ARS LVT ARS Alentejo ARS Algarve Total 

Datas 
14 e 15 de 

julho 
9 e 10 de 

julho 
29 a 31 de 
outubro 

13 a 15 de 
outubro 

24 a 26 de 
Setembro e 26 
de novembro 

28 e 29 de 
outubro e 24 

novembro 

5 de janeiro 
2015 

17 
dias 

Nº de 
Formandos 

31 11 21 12 21 28  123 
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O programa de formação de reciclagem incidiu maioritariamente sobre a apresentação das Linhas 

Orientadoras para a implementação do Programa Eu e os Outros, bem como sobre o novo modelo de 

avaliação e a narrativa dedicada aos Problemas Ligados ao Álcool. A avaliação subjetiva deste 

trabalho foi muito positiva, permitindo retomar o contacto interrompido com as equipas locais, e 

proceder a um levantamento de necessidades. Foram recolhidos importantes feedbacks quer aos 

materiais quer aos documentos orientadores, quer ainda aos instrumentos de avaliação, feedback 

este que pode ser integrado e proporcionar melhoramentos significativos. Desta experiência resultou 

a manifestação do desejo de manter uma regularidade deste tipo de reuniões, preferencialmente de 

caracter semestral dirigidas quer ao reforço de conhecimentos em áreas cobertas pelo Programa, 

quer ao planeamento conjunto e definição de estratégias de implementação. 

A formação inicial de formadores, dirigida a profissionais a integrar nas equipas de suporte técnico, 

procurou explorar as 9 narrativas, o manual de suporte, os procedimentos de avaliação e a função do 

técnico de suporte. Procurou-se dar a estas formações um caracter essencialmente prático 

integrando na equipa de formadores, profissionais das respetivas regiões que pudessem ilustrar o 

trabalho desenvolvido. A avaliação subjetiva deste trabalho foi igualmente positiva ainda que fique 

uma clara noção de insuficiência. Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a formação foi alargada num 

dia extra que mesmo assim não permitiu um completo abarcar da total dimensão do Programa. 

Resulta natural o desejo de um reforço da formação e a necessidade de um trabalho próximo de 

suporte por parte das DICAD a estes profissionais. Procurou-se reforçar a ideia de que é um 

complemento essencial a esta aprendizagem a experiência de aplicação, sendo recomendado que 

estes profissionais agora formados, possam integrar grupos de aplicação, nas suas regiões, podendo 

reforçar contextos de mais frágil implementação, nomeadamente em articulação com a juventude. 

 

 

Implementação do Programa 

À data da realização do presente documento a informação referente à implementação regional não 

está disponível estando planeado para Março de 2015 a receção da informação final sobre o trabalho 

desenvolvido ao longo de 2014 a qual assumirá um formato homogeneizado através do documento 

de Linhas Orientadoras.  

Os dados de monitorização a recolher por cada região são os seguintes: (1) número de instituições, 

(2) destas, quantas estão integradas em Programas de Respostas Integradas, (3) número de 

aplicadores envolvidos, (4) destes, quantos são professores, (5) quantos coordenadores do Programa 

de Promoção e Educação para a Saúde estão envolvidos, (6) número de grupos abrangidos pela 

intervenção (7) número de alunos do 2º ciclo, (8) número de alunos do 3º ciclo, (9) número de alunos 

do ensino secundário, (10) número de alunos integrados noutro tipo de ensino, (11) número de 

outros participantes, (12) histórias trabalhadas, (13) nº de estudantes do ensino superior envolvidos 

na implementação, (14) aplicações desenvolvidas por outros parceiros (ex. IPDJ, Centros de Saúde, 

Agentes de segurança,…) 
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Documentos Produzidos 

Em 2014 o Programa Eu e os Outros foi objeto de várias formas de divulgação entre apresentações 

públicas , artigos científicos e teses de mestrado. Listamos abaixo os principais elementos a destacar: 

 

 Apresentação no 1º ENCONTRO DO MESTRADO DE PSICOLOGIA SOCIAL DA SAÚDE 

organizado pelo ISCTE (maio de 2014) 

 Apresentação enquanto instrumento para abordagem ao tema do Bullying” no seminário 

“Bullying, uma verdade escondida” organizado pela CM Montemor-o-Novo (junho 2014) 

 Storytelling – “Myself and Others” - Material written by the Portuguese staff (Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira) for the Grundtvig project Common Stories of Europe 

produzido no âmbito da implementação do Programa por parte desta entidade sob 

orientação da ARS Norte. 

 Case study on alcohol policy development and implementation - Me and the Others Program 

– texto produzido no âmbito da 2nd meeting of WHO national counterparts for alcohol 12 to 

14 May 2014 

 Programa Eu e os Outros: Promoção sustentável de competências pessoais e sociais, por 

Paula Brites (Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo – ARS Norte, IP) 

 Estudo os Efeitos do Programa Eu &Os Outros (História 9) Em Adolescentes 

Institucionalizados e Não Institucionalizados – Tese de Mestrado Integrado em Psicologia por 

Hamessaline dos Santos Neves e Silva pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

 

Perspetivas de Futuro 

O ano de 2015, deseja-se que traga estabilidade e consolidação ao Programa. Assim e visando o 

reconhecimento enquanto Best Practice a nível internacional, é essencial que para além da 

normalização dos procedimentos avaliativos introduzidos este ano, outras práticas sejam 

asseguradas. Assim passamos a elencar alguns dos pontos que consideramos essenciais a rever no 

Programa Eu e os Outros: 

 Em primeiro lugar, e por se tratar da principal ameaça ao atual desenvolvimento do 

programa, considera-se essencial protocolar a sua implementação junto ao Ministério da 

Educação procurando garantir as condições necessárias à aplicação, nomeadamente o 

enquadramento da intervenção dentro do plano educativo das escolas envolvidas, para o 

qual se considera fundamental o envolvimento directo dos responsáveis máximos da Direção 

Geral da Educação no estabelecer de tempos e condições de formação para os aplicadores.  

 Este plano poderá igualmente ser alargado à Direção Geral da Saúde se se considerar 

estrategicamente desejável que o Programa Eu e os Outros possa ser considerado um 

instrumento útil à persecução dos objectivos traçados por este organismo em Programas 

Nacionais como por exemplo no âmbito da sexualidade, do tabagismo, do exercício e saúde, 

comportamento alimentar, entre outros temas. 
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 Ao nível da avaliação, considera-se importante que o Programa pudesse beneficiar de uma 

avaliação externa, complementar à avaliação interna que vem sendo reforçada. Esta 

possibilidade poderia ser considerada no âmbito de uma abordagem avaliativa mais ampla 

que poderia envolver para além do Programa Eu e os Outros, uma avaliação igualmente das 

intervenções preventivas no âmbito do Programa Operacional de Respostas Integradas ou do 

Fórum Nacional álcool e Saúde. 

 Ao nível da avaliação interna considera-se importante a definição de procedimentos 

avaliativos mais finos e consistentes, que envolvam a seleção aleatória da amostra estudada. 

Do mesmo modo considera-se essencial introduzir a prática de avaliação de follow up sem a 

qual não é possível avaliar com segurança o impacto do programa. Para que este processo 

seja pensado e executado com qualidade consideramos muito importante um trabalho 

próximo com o DEI no sentido de contar com a sua supervisão para as definições a 

implementar. 

 Ainda no âmbito da investigação e tratamento dos dados seria muito importante que o 

Programa pudesse, no âmbito da formação oferecida aos profissionais de saúde ligados à 

implementação local, a sua capacitação para o tratamento estatístico básico dos dados 

locais, sugerindo-se a organização conjunta com o DEI de um programa formativo dirigido a 

um grupo restrito de técnicos oriundos de cada CRI/UIL que assumam a função de referência 

local para o desenvolvimento do Programa Eu e os Outros. 

 Dentro do processo avaliativo deverá igualmente em 2015 ser concretizada a submissão dos 

procedimentos de recolha de dados e respectivos instrumentos à Comissão de Proteção de 

Dados para a sua aprovação. 

 Finalmente, no plano da formação é essencial que ao nível da capacitação dos aplicadores 

possa vir a ser desenvolvido no próximo ano uma formação de 2º nível de curta duração que 

possa garantir a exploração aprofundada de cada uma das narrativas, no âmbito de um 

processo creditado que, à semelhança da formação básica, inclua a implementação da 

narrativa dentro da carga horária proposta.  

 A formação de formadores junto aos profissionais de saúde, deverá igualmente ser 

consolidada, propondo-se uma regularidade semestral de modo a permitir o planeamento e 

avaliação de cada ano e a exploração de conteúdos abordados nas narrativas e que 

ultrapassam o âmbito dos comportamentos aditivos. 

 

Lisboa Dezembro de 2014 


