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Relatório 

do Programa Eu e os Outros 

2017 

1. Introdução 

 

O presente documento pretende relatar o trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2017 ao nível da 

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

alcançados e as necessidades de melhoramento que permitam uma evolução futura.  

Ao longo do documento será dado destaque às principais parcerias e o seu papel no trabalho 

desenvolvido ao longo do ano. Serão apresentados dados resultantes dos diferentes contextos de 

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

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

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

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

no Concelho de Odivelas. 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 

reflexões críticas sobre o processo de renovação da creditação do projeto formativo e os 

procedimentos formativos em curso. 

O documento apresentará igualmente os principais desenvolvimentos ocorridos no ano de 2017 em 

termos da revisão de documentos orientadores, nomeadamente o Manual de Suporte à 

Implementação do Programa.  

O documento concluirá uma projeção para o futuro próximo, antecipando desenvolvimentos a pôr em 

prática. 
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2. Implementação do Programa 

 

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

entre parceiros, outro, a nível regional, da responsabilidade das DICAD das Administrações Regionais 

de Saúde (ARS), implementado no terreno a partir das equipas de prevenção dos CRI no âmbito das 

estratégias regionais definidas autonomamente, um terceiro desenvolvido no plano experimental, 

conduzido diretamente pela coordenação central do programa a cargo da Divisão de Prevenção e 

Intervenção Comunitária (DPIC) da Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) do SICAD 

e por fim, um último ao nível da adaptação dos instrumentos orientadores e materiais de suporte.  

 

2.1 Coordenação com parceiros 

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

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

coordenação nacional do Programa mantém um trabalho de articulação com parceiros das mais 

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

disso exemplo a Direção Geral da Saúde (DGS), a Direção Geral da Educação (DGE), o Instituto 

Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

(CIG), a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), entre outros. A outro nível, a 

articulação desenvolve-se com as estruturas de saúde que assumem responsabilidades preventivas no 

âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências, nomeadamente as ARS e a Direção Regional 

de Saúde da Região Autónoma dos Açores.  

Neste subcapítulo exploraremos o trabalho desenvolvido com cada um dos diferentes parceiros. 

 

2.1.1 Administrações Regionais de Saúde – Divisões de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (ARS/DICAD) 

As Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) são 

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

equipas de prevenção que, no terreno, são responsáveis pela implementação do mesmo de acordo 
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com as suas estratégias de ação. A articulação desenvolvida envolve duas reuniões anuais de 

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

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

de parceiros nacionais. A realidade política que caracterizou os últimos anos, não facilitou a articulação 

desenvolvida a este nível, sentindo-se uma enorme desmotivação que, aliada à falta de recursos, se 

traduziu numa clara diminuição do volume de trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eu e os 

Outros. A concertação de estratégias nem sempre foi pacífica, com os interesses desiguais das 

diferentes partes a limitarem a progressão dos trabalhos, pese embora a excelente relação entre os 

elementos que integram este grupo de coordenação. A principal tarefa deste grupo foi, em 2017, a 

revisão do Manual de Suporte ao Aplicador de que se falará mais à frente neste relatório.  

 

2.1.2 Direção Geral de Educação (DGE)  

Enquanto principal parceiro do Programa, a DGE assume a função de validação de conteúdos, 

enquadramento da intervenção no âmbito do Programa de Promoção da Saúde, a difusão do programa 

a nível nacional e o apoio no plano dos procedimentos formativos e avaliativos. 

Na sequência da colaboração desenvolvida em 2016 no âmbito de formação de docentes e de técnicos 

alocados ao Programa Integrado de Educação-Formação, foram várias as solicitações para o 

desenvolvimento local do Programa. 

Ao longo de 2017, foram diversas as reuniões de trabalho desenvolvidas com esta estrutura. Uma parte 

significativa do trabalho desenvolvido visou agilizar os procedimentos formativos de docentes no 

âmbito do Programa. O objetivo foi o de criar uma responsabilidade partilhada na capacitação 

creditada de professores, envolvendo a cedência da formação à DGE por parte do SICAD e com a 

primeira a assumir todo o suporte logístico à concretização das ações. Foi produzido um documento 

regulador desta área específica de parceria, o qual não chegou a ser concretizado já que, com a 

publicação do referencial para a Promoção da Saúde, este parceiro viu-se envolvido numa dinâmica 

formativa dirigida à operacionalização do referido documento, dinâmica esta que absorveu toda a 

capacidade deste organismo para se desdobrar noutras responsabilidades. O documento produzido 

foi assumido como válido, devendo ser assinado e viabilizado num futuro próximo. 
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2.1.3 Direção Geral de Saúde (DGS) 

Este organismo desempenhou, numa primeira fase do programa, uma função essencial, na definição 

e estruturação de conteúdos ligados à área da sexualidade e do comportamento alimentar. Após esta 

primeira fase, a colaboração entre as duas direções gerais, estagnou, tendo ganho novo alento ao 

longo de 2017, tendo por base a colaboração desenvolvida no âmbito do Fórum Nacional Álcool e 

Saúde. A definição dos comportamentos de risco associados ao consumo de álcool no período de 

veraneio, como um dos objetivos do Programa de Saúde Sazonal, proporcionou um importante 

contexto de colaboração que permitiu um progressivo envolvimento desta entidade na dinâmica do 

Programa Eu e os Outros. Foram concretizadas múltiplas reuniões de trabalho no sentido de, num 

primeiro momento, apresentar o Programa e num segundo momento, equacionar mensagens uteis a 

transmitir através do mesmo no âmbito dos programas de saúde prioritários. No decurso da revisão 

do Manual de Suporte ao Aplicador, a DGS colaborou, recomendando bibliografia e sites de consulta, 

ficando acordada a futura revisão dos conteúdos das narrativas que abordam o comportamento 

alimentar e o exercício e saúde. 

 

2.1.4 Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) 

Em 2017, uma vez abandonado o projeto de integração do Programa Eu e os Outros nas atividades de 

Ocupação de Tempos Livres, a articulação com este organismo limitou-se à participação do mesmo na 

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

e sites de consulta nas áreas do voluntariado jovem.  

 

2.1.5 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 

O ano de 2017 foi marcado por uma reaproximação da CIG ao SICAD no sentido da criação de condições 

para a implementação do Programa Eu e os Outros no âmbito da sua responsabilidade pelo 

acompanhamento técnico à rede nacional de estruturas de apoio à violência doméstica. Foram 

concretizadas reuniões de trabalho, no sentido de definir as condições necessárias para o processo de 

seleção de aplicadores, a formação e acompanhamento técnico e o desenvolvimento de canais de 

comunicação entre os mesmos e as estruturas locais de saúde responsáveis pelo acompanhamento do 

Programa. Este projeto foi levado pela coordenação nacional à reunião com os representantes das 
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DICAD das ARS de modo a garantir a abertura dos mesmos para o seu desenvolvimento. Deste 

processo resultou a estruturação de um pedido de colaboração formal o qual foi remetido à Direção 

do SICAD no final do ano de 2017. 

 

2.1.6 Polícia de Segurança Pública (PSP) 

A participação da PSP em 2017, centrou-se na contribuição para a revisão dos conteúdos do Manual 

de Suporte ao Aplicador, no que às questões do funcionamento do Programa de Proximidade Escola 

Segura diz respeito, bem como ao enquadramento legal dos consumos de substâncias psicoativas em 

geral. De destacar, igualmente, a colaboração da Esquadra de Odivelas, na implementação do projeto-

piloto desenvolvido neste concelho. 

 

2.1.7 Ministério da Defesa Nacional (MDN) 

O Ministério da Defesa Nacional, através da sua Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional, foi 

um parceiro que iniciou uma articulação com o SICAD ao longo de 2017. A articulação foi desenvolvida 

no âmbito da participação desta entidade no Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) e teve por objetivo 

criar condições para o desenvolvimento do Programa Eu e os Outros, nas instituições de ensino militar: 

Colégio Militar e Pupilos do Exército. Os contactos iniciais proporcionaram a apresentação do 

programa aos responsáveis da Divisão de Saúde Militar (DSM) por contraste com outros programas 

disponíveis a nível nacional. Esta exploração de opções, envolveu a concretização de uma reunião com 

a DGE, no sentido de identificar práticas e condicionalismos no desenvolvimento de intervenções 

preventivas em contexto escolar. Foi apresentado o Referencial para a Promoção da Saúde enquanto 

documento orientador para a abordagem dos comportamentos aditivos e dependências junto aos 

docentes. Na sequência deste trabalho, foi desenvolvido por parte da DSM, todo um trabalho de 

auscultação das diferentes instâncias militares diretamente ligadas à área de ensino, visando a criação 

de condições para a concretização do Programa. Uma vez reunidas as autorizações necessárias, foi 

estruturado o compromisso de ação, a submeter ao FNAS, o qual já só veio a ser validado no início de 

2018. 
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2.1.8 Alto Comissariado para as Migrações (ACM/Programa Escolhas) 

A articulação com o Programa Escolhas, do Alto Comissariado para as Migrações, teve igualmente 

origem no convite para a integração deste organismo no Fórum Nacional Álcool e Saúde. Trabalhando 

diretamente com uma população juvenil de risco, o Programa Escolhas assumia-se como um parceiro 

de particular interesse. Estando a 7ª Geração deste programa numa fase de conclusão, foi considerada 

uma boa estratégia, proporcionar aos coordenadores dos projetos ainda em curso o conhecimento 

sobre o Programa Eu e os Outros de modo a que o mesmo possa vir a ser integrado em futuras 

candidaturas, como estratégia de abordagem dos problemas ligados ao álcool (PLA). Neste sentido, foi 

desenvolvida ao longo de 2017, uma linha de ação a submeter ao FNAS na qual se fizesse, primeiro, 

um levantamento dos PLA no seio dos projetos em curso e posteriormente, uma avaliação do interesse 

e da pertinência de se proceder à apresentação de programas de prevenção que proporcionem uma 

abordagem a esta problemática. A linha de ação previa a concretização de duas ações de sensibilização 

a concretizar a Norte e a Sul, dirigidas a coordenadores e técnicos de projeto. Esta linha de ação foi 

elaborada e submetida ao FNAS no final de 2017, tendo a sua validação sido concretizada apenas no 

início de 2018. 

 

2.1.9 Direção Regional de Saúde da RAA (DRS/RAA) 

A Direção Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores é parceira do SICAD desde 2015 e vem 

implementando, experimentalmente, o Programa Eu e os Outros no Concelho de Angra de Heroísmo 

nos últimos três anos. No ano de 2017, concretizou-se o terceiro ano desse processo experimental 

cujos resultados serão apresentados mais à frente. Em termos de parceria, a articulação promoveu, o 

desenvolvimento de um plano de trabalho que envolveu a formação de docentes e outros profissionais 

com intervenção junto a adolescentes bem como o acompanhamento de um técnico da Casa do Povo 

de Santa Barbara que, por delegação da DRS, assumiu a coordenação local da intervenção. O resultado 

desta experiência foi considerado insatisfatório em função de um conjunto de requisitos que não 

puderam ser reunidos, nomeadamente o envolvimento ativo da Direção Regional da Educação na 

criação de condições para uma maior consistência do trabalho desenvolvido. A insatisfação prendeu-

se essencialmente com a reduzida dimensão dos grupos de formação e com a dificuldade de garantir 

horários e condições aos aplicadores para a intervenção. No final do ano letivo 2016/17, foi acordada 

a suspensão da intervenção, aguardando o estabelecimento de condições mais favoráveis as quais 
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começaram pela criação, por parte da Secretaria Regional da Saúde, da Direção Regional de Prevenção 

e Combate às Dependências. 

 

2.1.10 Faculdade de Motricidade Humana (FMH) 

A articulação com a Faculdade de Motricidade Humana, deu-se no âmbito da revisão dos conteúdos 

do Manual de Suporte ao Aplicador, em áreas como o exercício e saúde e o comportamento alimentar. 

Ficou acordado o interesse na participação ativa dos responsáveis por esta entidade na revisão da 

narrativa, consagrada ao contexto escolar, a qual aborda as questões do bullying e do exercício e 

saúde, tendo sido sugerida a introdução de novos elementos sobre a higiene do sono. 

 

2.1.11 Associação de Apoio ao Jogador (AAJ) 

À semelhança de outros parceiros, a AAJ foi convidada a colaborar no processo de revisão do Manual 

de Suporte ao Aplicador. A particularidade desta parceria tem a ver com a preocupação de garantir a 

maior acuidade nas sugestões de exploração dos temas relacionados com os comportamentos aditivos 

sem substância, em particular no que concerne ao jogo (gaming e gambling). Nesse sentido foi 

solicitado ao Professor Doutor Pedro Hubert que revisse os conteúdos da narrativa 4, as sugestões 

incluídas no Manual e fornecesse um conjunto de recomendações de sites de pesquisa e bibliografia 

de suporte. 

 

2.1.12 Câmara Municipal de Odivelas (CMO) 

O último parceiro de referência no trabalho de coordenação desenvolvido pelo SICAD, foi a Câmara 

Municipal de Odivelas, a qual, no âmbito do seu Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 

Toxicodependências (PECPT), desempenha um papel fundamental ao proporcionar à coordenação 

nacional um contexto para o ensaio das narrativas revistas. Tendo por base um conjunto estável de 

aplicadores oriundos de estruturas locais, este grupo de trabalho garante as condições ideais para 

discutir as alterações introduzidas e recolher o feedback da sua aplicação junto a jovens de escolas do 

concelho. Em 2017, para além da implementação da narrativa consagrada à sexualidade, procedeu-se 

à criação de condições para o levantamento de conteúdos a integrar na revisão da narrativa 
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consagrada à Cannabis. Para este efeito, procedeu-se à capacitação dos elementos deste grupo para a 

aplicação do método a adotar. 

 

2.2 Intervenção Regional com base no Programa Eu e os Outros 

A realidade do Programa Eu e os Outros é muito diversa de região para região, em função das 

estratégias traçadas por cada DICAD, dos recursos existentes e das solicitações. A prioridade deste 

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

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

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

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

merecendo a prioridade por parte de algumas equipas de trabalho.  

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

Coordenação Nacional. Apesar da existência de uma grelha de recolha dos referidos dados, construída 

conjuntamente, cada região estruturou a informação de acordo com a sua disponibilidade pelo que os 

elementos fornecidos apresentam uma grande disparidade de formatos e conteúdos. 

 

Região Norte – Nesta região, o Programa Eu e os Outros foi implementado com regularidade em 2017, 

constituindo-se, a par dos Programas “Trilhos e Pistas” e “Riscos e Desafios”, como uma das principais 

ofertas preventivas por parte da DICAD, ao nível da intervenção continuada, de acordo com a faixa 

etária do grupo alvo.  

Foram realizadas neste período de tempo, 10 ações de formação, de acordo com o projeto formativo 

do Programa (54h), envolvendo 94 docentes e 76 técnicos não docentes, num total de 180 formandos, 

perfazendo um volume formativo de 97.200 horas de formação. 
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 Quadro 1 – Abrangência do Programa na Região Norte 

Norte Nível Contexto 
Nº 

instituições 

Nº 

aplicadores 

Nº 

grs/turmas 

Nº jovens 

abrangidos 

Eu e os 

Outros 

 

 

Universal Escolar 5 40 34 693 

Seletivo 

 

 

Escolar 4 9 8 128 

Escolar Profissional 4 23 13 250 

Lares Acolhimento 5 10 6 40 

 

O programa foi desenvolvido numa perspetiva de prevenção universal junto a 34 turmas/grupos de 5 

escolas/instituições abrangendo 693 adolescentes. Numa perspetiva de prevenção seletiva o 

programa foi desenvolvido em 13 instituições, incidindo sobre 27 grupos/turmas e abrangendo um 

total de 418 adolescentes. 

 

Região Centro – De acordo com relatório produzido pela DICAD, da ARS Centro, referente ao ano de 

2017, pode ler-se que “o Programa Eu e os Outros continua a ser, por excelência, o programa de 

desenvolvimento de competências usado no âmbito da prevenção das dependências, que vem sendo 

implementado há vários anos por todos os Centros de Respostas Integradas da região centro”. No ano 

de 2017, esta intervenção foi implementada na maioria dos CRI, num total de 10 ações de formação, 

com cerca de 54h, abrangendo 212 formandos, perfazendo um volume formativo de 114.480 horas de 

formação. O quadro que se segue espelha a distribuição da intervenção realizada pelas diferentes 

Unidades de Intervenção Local: 
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 Quadro 2 - Abrangência do Programa na Região Centro 

Eu
 e

 o
s 

O
u

tr
o

s 

Centro Aveiro Castelo 

Branco 

Coimbra Guarda Leiria Viseu Totais 

Nº Formações Creditadas 2 - - - 1 - 3 

Nº Formações não creditadas 1 - - - 2 4 7 

Total Formações 3 0 0 0 3 4 10 

Nº Formandos creditados 26 - - - 13 - 39 

Nº Formandos não creditados 19 - - - 96 58 173 

Total de Formandos 45 0 0 0 109 58 212 

Nº escolas abrangidas 5 - 2 - 2 4 13 

Nº outras instituições 

abrangidas 
4 - - - 2 2 8 

Nº jovens abrangidos 82 0 87 0 290 85 544 

 

 

Região de Lisboa e Vale do Tejo - De acordo com o relatório produzido pela DICAD, da ARS de Lisboa 

e Vale do Tejo, no ano letivo de 2016/2017 e no ano civil de 2017, este programa envolveu a formação 

a 64 aplicadores de 17 entidades, tendo sido aplicado junto de 46 turmas/grupos, envolvendo no total 

1.075 alunos/jogadores, perfazendo um volume formativo de 3.456 horas de formação. Os 

jogadores/alunos abrangidos integram os seguintes níveis de escolaridade ou contextos: (1) 2.º ciclo – 

67 jogadores; (2) 3.º ciclo – 782 jogadores; (3) outro tipo de turmas - 140 jogadores; (4) Outros grupos 

comunitários – 86 jogadores. 

 

Região do Alentejo - O ano de 2017, manteve o registo anterior no que diz respeito às dificuldades de 

implementação do programa na região Alentejo. A equipa de apoio à dinamização do programa é 

constituída pelo coordenador da equipa de prevenção do CRI /Alentejo Central, duas psicólogas do CRI 

do Baixo Alentejo, uma técnica de serviço social do CRI de Portalegre e um psicólogo do CRI de Elvas. 

Nenhum destes técnicos tem desenvolvido autonomamente intervenções no âmbito do programa. O 

facto dos técnicos visados estarem comprometidos com tarefas relacionadas com procedimentos 
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clínicos e de não existirem equipas de prevenção nos restantes CRI’s, condiciona a dinâmica do 

programa. 

 Quadro 3 - Abrangência do Programa na Região do Alentejo 

Alentejo 

N
º 

d
e

 

A
p

lic
ad

o
re

s 

N
º 

P
ro

fe
ss

o
re

s 

N
º 

d
e

 

G
ru

p
o

s 

N
º 

d
e

 

A
lu

n
o

s 
/ 

2
º 

C
ic

lo
 

N
º 

d
e

 

A
lu

n
o

s 
/ 

3
º 

C
ic

lo
 

O
u

tr
o

s 

G
ru

p
o

s 

Escola Severim de Faria 2 2 2 - 45 - 

Escola da Malagueira 3 3 3 - 56 - 

Escola E, B 2,3 de Estremoz 1 1 1 24 - - 

Escola Externato Oratório S. José - Salesianos 1 1 1 17 - - 

Escola E, B 2,3 de Viana do Alentejo 1 1 1 18 - - 

Escola Manuel Ferreira Patrício 2 1 3 36 1 - 

Escola Básica José Gomes Ferreira  4 4 4 49 - - 

Escola Básica de Mourão  2 0 2 36 - - 

Associação Chão dos Meninos 2 0 2 - 15 - 

Escola Secundária de Arraiolos 2 0 2 - 17 - 

Atividades de Férias CLDS 3G (Portalegre) 1 0 1 - - 17 

Escola Básica nº1 da Boa Fé (Portalegre) 2 1 1 - - 15 

Comoiprel  (MOURA) 2 1 1 - - 21 

Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro (BEJA) 1 - 1 - - 13 

14 instituições 26 15 25 180 134 66 

Ao longo de 2017, foram formados 23 aplicadores de 12 instituições que dinamizaram o programa em 

23 turmas, abrangendo um total de 346 jovens, perfazendo um volume formativo de 1.080 horas de 

formação. 

 

Região do Algarve – O Programa Eu e os Outros, manteve em 2017 o registo atingido no ano transato, 

tendo sido desenvolvido em 11 Escolas da região, abrangendo 189 alunos, dinamizados por 20 

aplicadores, perfazendo 1.080 horas de formação.   
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2.3 Implementação do Programa Eu e os Outros em Projetos-piloto da responsabilidade do SICAD 

 

O desenvolvimento do Programa Eu e os Outros requer uma constante adaptação de materiais e a sua 

validação em contextos protegidos e controlados pela coordenação nacional. Neste sentido, em 2017 

foi mantida a implementação do Programa no Concelho de Odivelas, centrada na exploração de novos 

conteúdos, bem como a finalização do ciclo de ensaio da implementação à distância na Região 

Autónoma dos Açores.  

 

2.3.1 Implementação do Programa no Concelho de Odivelas  

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

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

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

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

visão crítica das experiências desenvolvidas fornecendo à Coordenação Nacional os elementos 

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

prevenção das DICAD das ARS. 

A intervenção desenvolvida ao longo do ano 2017 conheceu duas fases, uma primeira centrada na 

consolidação do processo de envolvimento das forças de segurança (PSP) na implementação da 

narrativa consagrada ao enquadramento legal do consumo de substâncias psicoativas e, com o 

arranque do ano letivo de 2017/18, do processo de implementação da narrativa consagrada à 

sexualidade e à violência no namoro, como forma de perpetuar o envolvimento das forças de 

segurança. De salientar que se iniciou, igualmente, nesta segunda fase o processo de levantamento de 

conteúdos visando a renovação da narrativa 2, consagrada aos problemas ligados à cannabis, como já 

anteriormente foi referido. 

 

 Ano letivo 2016/17  

Tendo por base o trabalho formativo iniciado em dezembro de 2016, teve continuidade o 

acompanhamento e supervisão aos 16 formandos. 
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Os Formandos  

O grupo de formação era composto por 16 elementos: nove formandos para a formação de base e 

sete formandos para a formação de aprofundamento. Os formandos estão ligados a diferentes 

instituições de acordo com a listagem que abaixo é apresentada. Em termos de formação de base o 

grupo foi constituído por 5 psicólogos (4 na formação de base e 1 na de aprofundamento), 5 

enfermeiros (1 na formação de base e 4 na formação de aprofundamento), 4 agentes da PSP (os 4 na 

formação de base), 1 professor e 1 técnico superior, ambos na formação de aprofundamento. 

 

O Processo Formativo  

Os três dias de formação presencial inicial tiveram lugar entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2016 

nas instalações da Escola Secundária Pedro Alexandrino em Odivelas. O Módulo final (9ª sessão) teve 

lugar no mesmo local no dia 21 de abril de 2017. Os formandos da Formação de Aprofundamento 

participaram apenas nos dias 14 e 15 de dezembro e estiveram presentes na sessão final de abril. Do 

mesmo modo, o grupo de formação de base foi objeto de sete sessões de supervisão, enquanto o 

grupo de formação de aprofundamento apenas participou em três delas. No total este processo 

envolveu um volume formativo de 648 horas de formação. 

 

A Implementação 

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

foram constituídos 8 grupos de aplicação repartidos por 8 escolas, abrangendo um total de 157 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 8º G 30 18F+12M 12 / 15 

Escola E.B. 2,3 Castanheiros 11ºCPM/CPSI 23 2F+21M 16 / 19 

Escola E.B. 2,3 Carlos Paredes – Póvoa de 

Santo Adrião 
VOC A 18 5F/13M 15 / 18 

Escola E.B. 2,3 Moinhos da Arroja- Odivelas 
Turma de Percurso 

Curricular Alternativo 
16 4F/12M 12 / 17 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã / 

Pontinha 
B5-2ºano 17 6F/11M 15 / 19 

Escola Secundária Pedro Alexandrino 
1º ano do curso 

profissional de turismo 
25 15F/10M 

Media de 

idades 17 anos 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 

Odivelas: Escola Básica António Gedeão 
curso vocacional CV9 15 8F/7M 15 / 17 

Agrupamento de Escolas D. Dinis - Odivelas curso vocacional tipo 2 13 10F/3M 15 / 17 

TOTAIS 8 turmas 157 68F/89M 12 / 19 

 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se heterogéneo quer em termos de género (40% 

do género feminino e 60% do masculino), quer em termos de idades que variaram entre os 12 e os 19 

anos. 

O programa foi aplicado incidindo sobre a narrativa consagrada à Lei e a Droga (narrativa 6). Os 

aplicadores desenvolveram o programa de formas muito distintas, integrado, sobretudo, na área não 

curricular de formação para a cidadania, mas também no âmbito do trabalho do diretor de turma, ou 

distribuindo o tempo de intervenção por aulas cedidas pelas diferentes disciplinas mediante acordo 

em conselho de turma. Verificou-se igualmente num dos grupos, a aplicação em horário não letivo, 

por acordo do diretor com a turma e respetivos encarregados de educação.  

As aplicações foram maioritariamente desenvolvidas em sessões de 90 minutos. Em termos de 

regularidade prevaleceu a semanal (9) tendo-se verificado também aplicações quinzenais (5). Alguns 
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grupos integraram, na implementação do programa, visitas de estudo (à Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência, por exemplo). 

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, nomeadamente o funcionamento da Escola 

Segura. 

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

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

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

igualmente, como muito positiva, conduzindo ao desejo de continuidade da sua participação para o 

ano letivo 2017/18. A avaliação da intervenção, proporcionou um conjunto de propostas de alteração 

à narrativa que foram aceites pela coordenação no sentido de alterar o seu final no sentido de o tornar 

menos previsível.  

 

 Ano letivo 2017/18  

O Grupo de Trabalho que iniciou o novo ano letivo tinha uma constituição mais alargada, envolvendo 

26 formandos dos quais apenas 7 eram novos aplicadores, sendo que 6 eram do género masculino e 

20 do feminino. O aumento da dimensão do grupo teve a ver com a narrativa escolhida, a qual incidiria 

sobre a sexualidade, o papel das substâncias psicoativas nesta área e a violência no namoro.  

Em termos de grupo profissional, 6 formandos eram docentes, 5 psicólogos, 7 enfermeiros, 4 agentes 

de segurança, 3 técnicos da autarquia e 1 técnico de ação social.  

À semelhança do ano anterior, a formação presencial teve o seu início ainda em 2017, a 15 de 

dezembro, decorrendo os restantes módulos já em 2018. 
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2.3.2 Região Autónoma dos Açores 

A intervenção desenvolvida na Região Autónoma dos Açores, à semelhança dos dois anos anteriores, 

centrou-se exclusivamente na Ilha Terceira, no concelho de Angra do Heroísmo, por parceria com a 

Direção Regional de Saúde que, por sua vez, delegou na Casa do Povo de Santa Barbara a coordenação 

técnica. Sendo o terceiro ano de intervenção, pretendia-se testar a capacidade de mobilização das 

escolas do concelho por parte desta instituição e o real envolvimento e suporte por parte da Direção 

Regional da Educação que, nos anos anteriores, foi esboçado nos momentos de avaliação final do ano 

de intervenção. Por outro lado, repetir-se-ia em 2017 o modelo de constituir dois grupos de trabalho: 

um de iniciação, centrado na narrativa do álcool e o outro de continuidade, dedicado à narrativa 

consagrada às dependências sem substância.  

 

A formação presencial de base (Sessões I, II e III) teve início em 28 setembro de 2016, tendo sido 

concluída a 8 de junho de 2017. O grupo de formação, foi composto por 16 elementos: dez docentes 

e seis não docentes. Os docentes estão ligados às escolas Básica Integrada de Angra do Heroísmo, 

Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade e Básica e Integrada Tomás de Borba sendo que um está 

destacado na Casa do Povo de Santa Barbara. Os não docentes estão ligados à Casa do Povo de Santa 

Barbara e à Associação PercurSOs. A formação foi marcada por muitas desistências verificando-se que, 

do grupo de 16 formandos que iniciou este processo formativo, apenas 9 concretizaram a fase 

presencial e 4 concluíram a formação no seu todo. O volume formativo foi de 405 horas, calculado, 

tendo em conta os diferentes níveis de participação dos vários formandos. 

O projeto foi implementado individualmente ou em par pedagógico. Uma das formandas beneficiou 

do apoio de uma aplicadora com formação anterior, compondo com ela um par pedagógico. No total 

foram constituídos 3 grupos de aplicação de 2 escolas num total de 64 alunos, distribuídos da seguinte 

forma: 
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 Quadro 5 - Abrangência do Programa na Região Autónoma dos Açores – Grupo de Formação-

base 

Escola Ano / Disciplina 
Número de 

alunos 

Género 

F+M 

Idade 

EBS Tomás de Borba 7º 2 / Cidadania 23 10F+13M 13/14 

EBS Tomás de Borba 9º 3 / Cidadania 20 12F+8M 14/16 

ES Jerónimo Emiliano de Andrade 9ºA / Cidadania 21 11F+10M 14/16 

 

O grupo alvo que foi objeto da intervenção revelou-se homogéneo quer em termos de género (52% 

do género feminino e 48% do masculino), quer em termos de idades que variaram entre os 13 e os 16 

anos.  

O envolvimento dos aplicadores ao longo do processo formativo e do acompanhamento técnico foi 

muito positivo e participado. Para aqueles que concretizaram a totalidade do programa de formação, 

ele decorreu de forma positiva, com um bom nível de implicação pessoal e com o feedback de um 

muito bom envolvimento por parte dos jovens abrangidos. 

 

O grupo de continuidade iniciou a sua formação de 30 horas ainda em 2016, a 27 de setembro e a 28 

de novembro, nas instalações da CPSB sendo o processo finalizado a 8 de junho 2017 nas mesmas 

instalações. A responsabilidade da formação nos dois primeiros dias ficou a cargo do Dr. Paulo Jesus 

(CRI de Évora), tendo o processo formativo sido finalizado pelo coordenador nacional do Programa. Do 

grupo de 14 formandos que iniciou este processo formativo, apenas 6 concluíram a formação no seu 

todo, com o volume formativo a situar-se nas 300 horas, calculado, tendo em conta os diferentes níveis 

de participação dos vários formandos. 

O programa foi implementado individualmente ou em par pedagógico. Uma das formandas beneficiou 

do apoio de uma aplicadora em processo de formação de base, constituindo com ela, um par 

pedagógico. No total foram constituídos 5 grupos de aplicação oriundos por 2 escolas num total de 79 

alunos, distribuídos da seguinte forma: 
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 Quadro 6 - Abrangência do Programa na Região Autónoma dos Açores – Grupo de Formação 

de aprofundamento 

Escola Ano / Disciplina 
Número 

de alunos 

Género 

F+M 

Idade 

EBS Tomás de Borba 8º / Cidadania 25 18F+07M 13/16 

EBS Tomás de Borba PP1 3 / Linguagem e Comunicação 13 05F+08M 15/16 

EBS Tomás de Borba DOV3 (1º ciclo) / Português Funcional 07 03F+04M 14/16 

ES Jerónimo Emiliano de Andrade 9º G / Cidadania  13 08F+05M 15/18 

ES Jerónimo Emiliano de Andrade 9º A / Cidadania 21 11F+10M 14/16 

 

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

género (60% do género feminino e 40% do masculino), quer em termos de idades que variaram entre 

os 13 e os 18 anos. O envolvimento dos jovens foi sentido pelos aplicadores como excelente, tendo-se 

considerado que esta nova narrativa correspondia bem às características e interesses do grupo-alvo. 

O processo de implementação da narrativa foi enriquecido com atividades complementares, que 

envolveram dinâmicas de grupo, exploração de sites e o debate de alguns temas com especialistas 

convidados.   

A avaliação global deste ano de intervenção é negativa, apesar do bom envolvimento do grupo de 

aplicadores que completou todo o processo formativo. A capacidade de mobilização por parte da CPSB 

não se revelou consistente, facto que se traduziu no elevado número de desistências. O suporte da 

Direção Regional de Educação também não se verificou, facto que resultou na falta de condições por 

parte de alguns dos aplicadores para implementarem o programa dentro do horário curricular das 

turmas com que trabalharam. Não se verificou o crescimento desejado nem ao nível dos aplicadores 

nem dos jovens abrangidos. Apesar da boa articulação com a entidade coordenadora local, e do 

excelente entendimento com a Direção Regional de Saúde, considera-se que a intervenção não deve 

ser continuada sem que se reúnam condições para a maximização do tempo investido pelo SICAD na 

formação e acompanhamento à distância deste grupo de trabalho. 
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2.3.3 Síntese das intervenções em território Nacional no ano 2017 

Em síntese, no ano 2017, com base no trabalho desenvolvido pelas equipas de prevenção das DICAD 

e dos projetos-piloto do SICAD, foram formados 433 aplicadores de 92 instituições que dinamizaram 

3.552 adolescentes numa intervenção com cobertura nacional. 

 Quadro 7 - Abrangência do Programa a nível nacional 

 Norte Centro LVT Alentejo Algarve SICAD TOTAIS 

Instituições 18 21 17 14 11 9 92 

Aplicadores 82 212 64 29 20 28 433 

Jovens 1111 544 1.075 380 198 244 3.552 

 

O quadro acima apresentado ilustra claramente a disparidade das regiões em termos de estratégias e 

recursos atribuídos à prevenção. Traduz também a dificuldade de mobilização dos professores para a 

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

Os aplicadores vêem-se na contingência de depender da cedência de horas de aulas por parte de 

colegas, para conseguir manter a regularidade e intensidade exigida. O suporte da instituição nem 

sempre é assumido, resultando o Programa num esforço pessoal do aplicador que, face à exigência do 

processo formativo, só é mantido por quem está verdadeiramente envolvido. 

 

2.4 Implementação do Programa na República de Cabo Verde 

 

No ano de 2017 foram retomados os contactos com a Comissão de Coordenação do Álcool e outras 

Drogas após a transição deste organismo, da dependência do Ministério da 

Justiça, para o Ministério da Saúde. Na sequência deste reatamento, foi 

possível proceder à recolha de dados referente à intervenção desenvolvida 

entre 2015/16 e criar condições para o desenvolvimento de um novo 

processo formativo. Assim, relativamente aos dados recolhidos foi, possível 

reportar que, segundo a informação recebida, nem todos os aplicadores 
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formados conseguiram reunir condições para implementar o Programa tendo o mesmo sido 

desenvolvido nas seguintes Escolas: 

 Escola Secundária Regina Silva na Praia; 

 Liceu Olavo Moniz na ilha do Sal; 

 Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva em São Nicolau; 

 Escola Secundária Jorge Barbosa em São Vicente  

 Escola Secundária José Augusto Pinto em São Vicente; 

 Escola Secundária de Coculi em Santo Antão; 

 Escola Secundária Januário Leite em Paúl Santo Antão; 

 Escola Secundária Suzete Delgado em Santo Antão e,  

 Escola Secundária dos Mosteiros, na ilha do Fogo. 

Em cada uma destas instituições de ensino foi concretizada uma aplicação-piloto visando testar quer 

a adesão dos jovens quer o grau de à-vontade dos aplicadores com a metodologia. Do reporte recebido 

no decurso da supervisão de julho 2017, terão sido envolvidos 200 a 250 jovens no programa. Foram 

utilizadas as duas narrativas adaptadas com preferência por aquela referente aos problemas ligados 

ao álcool. A narrativa consagrada à sexualidade apenas foi aplicada em 3 instituições. O relatório 

respeitante a este período de implementação foi submetido para a aprovação superior com a 

referência Informação N.º 44/2017/DPI/DPIC de 30/06/2017.  

O novo processo formativo sofreu alterações em relação à modalidade adotada anteriormente, 

subdividindo os 47 candidatos em dois grupos de formação. A formação decorreu entre os dias 9 e 10 

de Outubro (Grupo A) e 11 e 12 de Outubro (Grupo B) de 2017. No decurso da formação, durante a 

fase de planeamento, foi estimada para 2018 uma intervenção com 88 grupos abrangendo um número 

superior a 2.400 jovens.  

 

2.5 Adaptação dos instrumentos orientadores e materiais de suporte 

 

À semelhança de anos anteriores, em 2017, procedeu-se à revisão de materiais de suporte e 

documentos orientadores para a implementação do Programa Eu e os Outros incidindo neste ano o 
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processo de atualização de conteúdos sobre o Manual de Suporte ao Aplicador o qual tinha sido revisto 

pela última vez em 2015.  

O investimento justificou-se pelo facto de ter sido introduzido, desde então, um conjunto de alterações 

em diferentes narrativas sem que as mesmas tivessem sido integradas nas sugestões de dinamização 

incluídas neste documento. Do mesmo modo, as referências bibliográficas e sites de pesquisa foram 

igualmente atualizados. 

Adotando a estratégia de procedimentos anteriores, foi solicitado a diferentes parceiros que revissem 

os conteúdos das suas áreas de especialidade e recomendassem novas referências a incluir no Manual. 

Foi a seguinte a lista de parceiros mobilizados e os conteúdos por si revistos: 

 

Quadro 8 – Conteúdos revistos por cada parceiro  

Parceiros Conteúdos 

Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária 
Prevenção rodoviária (condução sob o efeito de álcool, código do 

peão, código do velocípede, uso de telemóvel durante a condução…) 

Direção Geral da Educação 
Comportamento alimentar, abandono escolar, percursos educativos 

alternativos 

Direção Geral da Saúde 
Tabagismo, sexualidade, comportamento alimentar e exercício e 

saúde 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género Violência no namoro, igualdade de género 

Faculdade de Motricidade Humana Exercício e saúde 

Polícia de Segurança Pública - Programa Escola Segura 

(PSP) 

Aplicação da legislação referente ao consumo, trafico, produção de 

substâncias psicoativas, comportamentos desviantes 

Associação de Apoio ao Jogador Dependência do jogo, dependências sem substância 

 

A revisão incluiu igualmente os contributos de alguns profissionais das equipas de prevenção dos 

Centros de Resposta Integrados nomeadamente sugestões de sites, dinâmicas de grupo e materiais de 

suporte à exploração das diferentes narrativas.  

 Uma vez recolhidas as sugestões de alteração, procedeu-se à integração dos mesmos no Manual, 

mantendo, contudo, a sua estrutura de base. As principais áreas alteradas foram: 
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 Quadro 9 - Conteúdos revistos por capítulo do Manual de Suporte à Implementação do 

Programa  

Capítulos Conteúdos revistos 

2. Descrição dos Materiais 
Introdução de pequenas correções na descrição das personagens e revisão dos textos de 

apresentação das narrativas 

3. Fundamentação Teórica Revisão de texto e introdução de conteúdos referentes à Literacia em Saúde 

7. Exploração dos Temas / 

Histórias 

Revisão de conteúdos em particular nas narrativas 4, 6 entretanto revistas. 

Revisão das propostas de atividade 

8. Dinâmicas de Grupo Introdução de novas dinâmicas e homogeneização do número de propostas por narrativa 

9. Protocolo de Avaliação Simplificação dos procedimentos 

10. Referências 
Atualização de sites de pesquisa, identificação de linhas telefónicas de apoio e sugestão 

de vídeos ou filmes de suporte à abordagem aos temas 

11. Bibliografia Atualização da lista de obras sugeridas para aprofundamento dos diferentes temas 

 

O produto final da revisão é um documento orientador de 189 páginas que uma vez validado junto aos 

representantes das DICAD das ARS e aprovado superiormente, foi disponibilizado aos diferentes 

profissionais que dão localmente suporte à implementação do Programa Eu e os Outros. 

 

No que diz respeito à revisão de narrativas, foi assumido o objetivo de proceder a uma revisão 

profunda da narrativa 2 consagrada aos problemas ligados ao consumo de Cannabis. Foi decidido que 

se adotaria em relação a esta narrativa o procedimento desenvolvido para a construção da narrativa 

consagrada aos problemas ligados ao álcool, para a qual foi feito um levantamento de conteúdos a 

integrar no enredo, através da concretização de grupos focais desenvolvidos segundo o Método 

Aplicado de Planeamento e Avaliação (Schiefer et al., 2007). Para homogeneizar o procedimento foi 

produzido um Guião para a Condução dos Grupos de Discussão o qual seria distribuído aos 

colaboradores. Foi proposto no grupo de trabalho de coordenação nacional do Programa que este 

processo fosse adotado em cada uma das regiões, contudo face à indisponibilidade manifestada, o 

processo foi desenvolvido apenas pelo SICAD. 



 
 

  Página 25 

 

Deste modo, foi concretizado no último trimestre do ano uma formação do grupo de trabalho do 

Concelho de Odivelas, ao qual foi feita a aplicação da metodologia com o intuito dos mesmos a 

replicarem em instituições locais.  

Até ao final de 2017 foram concretizados mais 4 grupos focais. É o seguinte o quadro que resume o 

trabalho desenvolvido: 

Quadro 10 – Grupos Focais para o levantamento de conteúdos para a revisão da narrativa 2 

 Participantes Instituição Nº de Elementos Dinamizadores 

Pais ES Pedro Alexandrino 9 Isabel Nunes & Isabel Calvo 

Técnicos CMO 14 Raul Melo 

Técnicos CRI 14 Raul Melo 

Universitários ISCE 10 Pedro Fernandes 

Adolescentes EB 2,3 António Gedeão 8 Dorabela Rocha e Catarina Afonso 

 

No total foram recolhidos os contributos de 55 participantes, os quais foram estruturados em grupos 

temáticos a integrar na narrativa que será construída em 2018. 

 

3. Formação 

 

Em 2017, o volume formativo registado foi de 218.649 horas de formação.  

De destacar, igualmente, que se procedeu em junho de 2017 ao pedido de renovação da acreditação 

do Projeto Formativo de base, junto do Conselho Cientifico-Pedagógico de Formação Contínua 

(CCPFC). Em novembro de 2017, foi rececionado um pedido de transposição da candidatura para o 

novo portal deste organismo o qual foi concretizado. 
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4. O Processo Avaliativo 

 

Em 2017, a implementação do protocolo de avaliação foi suspensa na sequência do ataque informático 

de que o servidor onde estava guardada a base de dados com as respostas aos questionários online e 

em função do sentimento de descontentamento do Grupo de Trabalho de coordenação, em relação à 

dimensão e consistência dos protocolos a uso. Deste modo foi acordado que a revisão dos 

procedimentos avaliativos deverá ser um objetivo a ser concretizado em 2018 

 

5. Disseminação 

 

Por comparação com o biénio anterior, no ano 2017 o Programa Eu e os Outros foi objeto de uma 

menor difusão em encontros científicos. Assim destacamos: 

- Reunião por Skype com Grupo de Trabalho promovido pela Embaixada do Peru – Junho 2017 

- Lisbon Addictions – “Building Standards-based narratives for prevention” Lisboa - Outubro 2017 

- Encontro da Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses - Lisboa – Outubro 2017 

 

6. Conclusões 

 

O despacho do Senhor Diretor Geral, ao Relatório do Biénio 2015/2016, referia “Visto com 

preocupação dada a quebra notória verificada na utilização deste importante utensílio de intervenção 

preventiva. Deverá ser objeto de posterior análise com vista a eventual inflexão estratégica”. 

Infelizmente, a realidade descrita neste relatório sobre o trabalho desenvolvido no ano de 2017 não 

traduziu a inflexão estratégica desejada. 

São vários os potenciais que se reconhecem ao Programa Eu e os Outros:  

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

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

comportamentos aditivos é vista como uma mais-valia no âmbito da Educação para a Saúde; 
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 A estruturação do Programa segue os standards para os programas preventivos eficazes o que lhe 

confere o reconhecimento internacional enquanto Boa Prática; 

 A sua distribuição geográfica, ainda que menos expressiva, confere ao Programa o estatuto de 

Programa Nacional de prevenção para os CAD; 

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

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

Programa; 

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

narrativas de suporte; 

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

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

 

São também identificadas as carências que deverão ser colmatadas: 

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

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

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

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

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

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

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

domínio de procedimentos de estudo e análise de resultados; 

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

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

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

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

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

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

do Referencial para a Educação para a Saúde; 
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 A fragilidade da relação com a área de Formação do SICAD na coordenação conjunta do Projeto 

Formativo do Programa que se traduz na instabilidade na gestão dos processos de creditação do 

mesmo junto ao CCPFC. 

 

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

das dificuldades identificadas, preservando o potencial do Programa: 

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

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

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

avaliativos do Programa; 

 Redefinir a coordenação do processo formativo associado ao Programa Eu e os Outros, 

nomeadamente equacionando o protocolo com centros de formação do Ministério da Educação, 

para a descentralização dos procedimentos logísticos associados à formação dos aplicadores; 

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

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

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

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

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

para a promoção da implementação do programa em contexto escolar e facilitação da gestão dos 

processos formativos junto do CCPFC. 

 

Naturalmente, algumas destas medidas requerem investimentos financeiros significativos e estes, por 

sua vez, requerem que a taxa de implementação do Programa tenha uma dimensão significativa para 

os justificar.  

Sentimos que este é um processo circular que é 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, 28 dezembro de 2017 


