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Participantes: 
Um grupo de especialistas nacionais de reconhecido mérito científico, político ou de trabalho no terreno;

Objetivo: 
Obter um consenso quanto às questões e situações mais relevantes e às menos relevantes, na área da promoção e 
educação para a saúde na adolescência;

Metodologia: 
· Método Delphi;
· Desenvolveu-se previamente um conjunto de questões através da técnica de grupos nominais;
· As questões foram avaliadas e reduzidas;
· Definiu-se previamente um quadro de suporte, indicadores e critérios de seleção;
· 100 questões foram propostas para classificação numa escala tipo Likert (1 a 5) a um grupo de especialistas, 

através do método Delphi;
· As conclusões obtidas foram agrupadas em questões pessoais, relativas à família, à escola e à sociedade em 

1 
geral em dois grupos: questões relevantes e questões irrelevantes

CONTEXTOS POTENCIALMENTE PROTETORES E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 
E INTERPESSOAIS* 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA UMA INTERVENÇÃO POLÍTICA: 
EXERCÍCIO DELPHI

1 Matos, M.G., Santos, T., & Gaspar, T. (2012). Promoção da saúde nos adolescentes portugueses: orientações técnicas e políticas para uma intervenção – 
Exercício DELPHI. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente/Journal of Child and Adolescent Psychology, 3(1) 137-155.

38%Promoção de resiliência

31%Promoção da capacidade de focar em função dos objetivos

27%Promoção de civismo, cordialidade e cooperação

23%Promoção da responsabilização 

19%Promoção do empreendedorismo 

19%Gestão da pressão dos pares 

Promoção da autonomia

15%Promoção de objetivos face à vida

15%Promoção da participação social e cidadania 

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes

1000

19%

* Apenas para 15% ou mais dos respondentes
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1000

1000

1000

1000

CONTEXTOS POTENCIALMENTE PROTETORES E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: NÍVEL MACRO*

23%Manter expetativas de futuro

19%Promoção de objetivos face à vida

15%Educação para o “não individualismo”

31%Diminuição da pressão da sociedade para o consumo

27%Promoção do civismo, organização e regras

19%Controlo das estratégias de marketing e da manipulação dos jovens

15%Diferenças culturais

15%Manter expetativas de futuro 

42%Promoção da participação social e cidadania 

31%Aumento da participação social dos jovens 

15%Intervenção ativa dos jovens no sistema político

15%Promoção da atenção e exigência dos jovens consumidores

35%Serviços de saúde suficientes e adequados

19%Estabelecer sinergias entre famílias e escola

15%Promoção da saúde dos alunos através dos professores 

15%Promoção de estilos de vida saudáveis e ativos

* Apenas para 15% ou mais dos respondentes

CONTEXTOS POTENCIALMENTE PROTETORES  E - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E CRENÇAS PESSOAIS*

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para fatores de política da educação/saúde

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para os fatores de política social

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para os fatores socioeconómicos e culturais

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes
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* Apenas para 15% ou mais dos respondentes

CONTEXTOS POTENCIALMENTE PROTETORES E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: NÍVEL MESO*

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para os fatores específicos 
familiares/culturais/religiosos

38%Promoção de diálogo e monitorização dos pais

35%Promoção da responsabilização e definição de limites por parte dos pais

23%Aumento do controlo/monitorização parental

19%Promoção e incentivo de hábitos de boa alimentação

15%Favorecer escuta ativa de pais e professores 

15%Auxiliar os pais a lidar com os filhos

50%Criação de espaços para lazer ativo

42%Promoção das brincadeiras das crianças na rua

31%Diminuição da acessibilidade a álcool, tabaco e drogas

27%Promoção e oferta de maior prática desportiva

50%Promoção da saúde dos alunos através dos professores

42%Promoção da disciplina na escola

31%Facilitar a aprendizagem em vez de ensinar “tudo”

Promoção da motivação e consistência dos professores

Aumento das respostas às diferenças inter-alunos

23%Sucesso escolar

15%Estabelecer sinergias entre famílias e escola

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para o fator específico escola

1000

1000

1000

27%

27%

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para o fator específico zona habitacional
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1000

100

PROBLEMÁTICAS NA ADOLESCÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS

73,1Promoção da resiliência

73,1Promoção da responsabilização e definição de limites por parte dos pais

65,4Favorecer escuta ativa de pais e professores

61,5Promoção e incentivo do diálogo inter-geracional

61,5Promoção da participação social e cidadania

57,7Estabelecer sinergias entre famílias e escola

57,7Promoção de civismo, cordialidade e cooperação  

50Promoção da saúde dos alunos através dos professores

50Promoção de estilos de vida saudáveis e ativos

4,73Promoção da responsabilização e definição de limites por parte dos pais

4,69Promoção de resiliência

4,54Favorecer escuta ativa de pais e professores

4,5Promoção e incentivo do diálogo inter-geracional

4,5Promoção da participação social e cidadania

Questões relevantes que obtiveram a maior pontuação com médias simples (média ≥ 4,5)

Questões consideradas como as mais relevantes (valor 5 na escala) pelos respondentes*

1000

38%Prevenção da alimentação fast food por parte dos jovens por ser mais 
barata, rápida e saborosa

31%Novas tecnologias e novos estilos de vida

27%Prevenção do tempo de ecrã e consequente sedentarismo

23%Diminuição da pressão da sociedade para o consumo

19%Diminuição da acessibilidade a álcool, tabaco e drogas

19%Regulamentação das estratégias de marketing social

19%Proibição de venda de alguns produtos a jovens

15%Gestão da pressão dos pares

15%Controlo das estratégias de marketing e da manipulação dos jovens

Questões relevantes mais escolhidas pelos respondentes para as tentações externas no ambiente 
físico e social

* Apenas para 50% ou mais dos respondentes

* Apenas para 15% ou mais dos respondentes



1 - Foi considerado MENOS RELEVANTE na promoção e educação para a saúde nos jovens:  

2  - O MAIS RELEVANTE na promoção e educação para a saúde nos jovens:

Por parte dos jovens:
- A restrição do leque de solicitações dos jovens para limitar a sua dispersão;
- Gestão do desequilíbrio hormonal;

Por parte da escola:
- A sobrecarga nos horários de trabalho na escola;

Por parte da sociedade:
- A punição dos jovens que infringem leis cumprindo penas educativas ou fazendo um tratamento de reabilitação;
- A situação política e económica do País;
- A crise social que se reflete nos problemas da juventude;
- A punição dos jovens com obrigação de trabalhar se não tiverem rendimento escolar;
- As dificuldades na escolha de um estilo de vida saudável, provocadas pelas tradições culturais portuguesas;
- As dificuldades na escolha de um estilo de vida saudável, ainda hoje provocadas pela tradição histórica política 

portuguesa; 
- A restrição do leque de solicitações dos jovens para limitar a sua dispersão;

Por parte dos jovens é importante:
- Promover a resiliência e a capacidade para resistir às frustrações;
- Promover o civismo, a cordialidade e cooperação nas relações interpessoais;
- Fomentar o gosto por um estilo de vida saudável e ativo;
- Saber gerir a pressão dos pares;
- Promover nos jovens a capacidade de descodificar os objectivos do marketing tornando-se consumidores 

atentos e exigentes;
- Promover nos jovens a capacidade de focar, em função de objetivos;
- Promover o empreendorismo nos jovens ;

Merece especial atenção evitar os potenciais efeitos negativos do seguinte:
- As novas tecnologias e sua ressonância em novos estilos de vida;
- O tempo de ecrã e consequente sedentarismo (”tempo sentado”);
- A desresponsabilização, a infantilização e fraca autonomia e competência de alguns jovens para abordar assuntos;
- A falta de objetivos de alguns jovens face à sua vida;
- Uma educação para o individualismo;

Conclusões
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...O mais RELEVANTE na promoção e educação para a saúde nos jovens:

Por parte da família é importante:
- Que os pais promovam autonomia mas definam limites e responsabilidades;
- Que os pais incutam nos filhos hábitos de vida saudável;
- Que alguns pais sejam auxiliados a escutar e entender os seus filhos;  
- Que alguns pais sejam auxiliados a lidar com os filhos;

Merece atenção especial evitar os potenciais efeitos negativos de:
- A ausência de diálogo e controlo/monitorização dos pais em relação aos seus filhos;
- A falta de controlo/monitorização parental;

Por parte da escola é importante:
- Promover a formação de professores no sentido de desenvolver competências de escuta ativa por parte dos 

professores;
- Estabelecer e manter sinergias entre as famílias e a escola;
- Considerar os professores como parte da solução na promoção da saúde dos alunos;
- Considerar os professores facilitadores da aprendizagem; 
- Aumentar as respostas da escola às diferenças inter alunos, através da diversificação das ofertas;

Merece especial atenção evitar os potenciais efeitos negativos do seguinte:
- A indisciplina em algumas escolas;
- A desmotivação e a inconsistência de alguns professores;
- O insucesso escolar;

Por parte da sociedade é importante:
- Estabelecer e manter diálogo e sinergias inter-geracionais;
- Promover nos jovens a participação social e o exercício da cidadania;
- Permitir a manutenção, nos jovens, de expectativas de futuro;
- Permitir uma intervenção ativa dos jovens junto do sistema político;
- Promover a oferta de maior prática desportiva;

Merece especial atenção evitar os potenciais efeitos negativos do seguinte:
- A pressão da sociedade para o consumo;
- A falta de civismo, de organização e de regras;
- O peso do marketing na manipulação dos gostos dos jovens;
- A insuficiência e inadequação dos serviços de saúde para jovens; 
- A falta de espaços para lazer ativo e a falta de segurança de alguns destes;
- A falta de regulação do marketing social: há demasiadas tentações hoje em dia;
- A adesão dos adolescentes ao fast food por questões de sabor, preço e acesso fácil;
- A acessibilidade a álcool, tabaco e drogas;
- Tal como o tabaco e o álcool, a acessibilidade a outros produtos pouco saudáveis, por menores.
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