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PREFÁCIO 
 

A noção de promoção da saúde, centrada na capacitação da pessoa, assume que é 
possível para todos os indivíduos, independentemente da sua condição de deficiência ou 
incapacidade, alcançar um estado de bem-estar físico, mental e social, identificando e realizando 
aspirações, satisfazendo necessidades, modificando e lidando com o envolvimento. À luz de uma 
perspectiva de um desenvolvimento saudável e positivo dos jovens assume-se que é possível a 
promoção de estilos de vida saudáveis, evidenciados em comportamentos positivos em jovens 
com necessidades especiais. 

A nível Nacional e Internacional os enunciados e acções que se dirigem às pessoas com 
deficiência estabelecem prioridades na promoção do bem-estar e qualidade de vida numa base de 
igualdade e promoção da inclusão. Porém, os jovens com necessidades especiais, por vezes 
pouco visíveis nos contextos sociais em que nos inserimos, são frequentemente alvo de exclusão, 
discriminação, preconceito, ou desconhecimento, o que se traduz num reduzido conhecimento 
destes jovens e respectivos estilos de vida. 

A nova compreensão da saúde, presente neste estudo, incidindo particularmente a sua 
atenção para os jovens com necessidades educativas especiais, vem colmatar uma lacuna no 
conhecimento face à saúde destes jovens, em torno da identificação e associação de factores da 
saúde e da procura de um modelo compreensivo que melhor clarifique uma orientação em acções 
futuras de promoção da saúde para jovens com necessidades educativas especiais.  

O presente estudo destaca-se assim pelo contributo na fundamentação dos constructos 
da saúde e promoção da saúde, estabelecendo novas evidências a nível nacional, constituindo 
deste modo um catalisador para a reflexão e adequação de novas acções que vão ao encontro 
das necessidades e aspirações dos jovens com necessidades educativas especiais. 

 
Prof. Dr.ª Paula Lebre 
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INTRODUÇÃO 
 

ADOLESCÊNCIA 
Ao longo da adolescência os jovens deparam-se com múltiplos desafios: a adaptação a 

toda uma nova condição biológica, a conquista de uma nova autonomia, o estabelecimento de 
novas relações interpessoais próximas e duradouras, e a progressão académica, entre outros. 
Segundo Sousa (2006), a adolescência caracteriza-se por ser um período de construção de 
valores sociais e de interesse por problemas éticos e ideológicos assistindo-se a uma aspiração à 
perfeição moral simultaneamente à expressão de um grande altruísmo (potenciador de revoltas 
contra os valores da sociedade). Tudo isto está associado à necessidade de se sentir valorizado 
como pessoa, de estabelecer um lugar num grupo produtivo, sentir-se útil para os outros, dispor 
de sistemas de suporte e saber usá-los, fazer escolhas informadas e acreditar num futuro com 
oportunidades reais. Ultrapassar estes desafios e preencher estas necessidades tornam-se 
requisitos necessários para que os adolescentes se tornem adultos saudáveis e produtivos 
(Carnegie Corporation of New York, 1995).  

As mudanças que ocorrem na adolescência, e que envolvem o crescimento da criança no 
sentido de uma maior maturidade física e cognitiva, requerem uma renegociação das relações 
familiares para o aumento da reciprocidade (Toumbourou, 2001). Um importante factor, não só ao 
nível das famílias, mas de qualquer outro grupo que assim se perceba, é um sentido de 
proximidade entre os seus elementos. As ligações estáveis e positivas com outros significativos, 
nomeadamente os pais, dão à criança um sentimento de segurança e previsibilidade (Barber, 
1997). As crianças em idade escolar com uma ligação segura aos pais têm menor probabilidade 
de apresentar problemas de internalização e externalização (Moss, Rosseau, Parent, St-Laurent, 
& Saintonge, 1998).  

Independentemente do facto da família continuar a exercer influência junto do 
adolescente, é sem dúvida no início da adolescência que o grupo e os amigos adquirem maior 
relevo na vida dos indivíduos. Esta crescente importância está associada às primeiras tentativas 
de emancipação da família (Lutte, 1988), com as necessidades individuais de intimidade e de um 
sentimento de confiança mútua entre os pares (Larson & Richards, 1991; Steinberg, 1998). Um 
amigo é alguém que nos compreende, que pensa de forma similar sobre assuntos significativos. 



  14 

Os amigos íntimos apresentam características similares em termos de identidade (Akers, Jones, & 
Coyl, 1998), atitudes e comportamentos (Tolson & Urberg, 1993). A partilha de sentimentos, de 
identidades e interesses comuns constituem por isso a base para o estabelecimento das amizades 
na adolescência (Sprinthall & Collins, 1999).  

Para além das alterações a nível familiar e de pares, a entrada nesta nova etapa implica 
também uma mudança no contexto escolar. Geralmente ocorre a transição de uma escola mais 
íntima, onde a criança tem apenas um professor, para um contexto escolar frequentemente mais 
alargado e mais impessoal (Simmons, 1987). Esta mudança poderá ser mais ou menos difícil para 
os jovens. Algumas características do contexto escolar podem influenciar a adaptação e 
satisfação do jovem no novo contexto, nomeadamente: a cultura da escola (McWhirter et al., 1998; 
Samdal, 1998; Samdal, Nutbeam, Wold, & Kannas, 1998); a protecção física e emocional 
adequada (Bearman, 1998; Samdal, 1998; Samdal et al., 1998; Simmons, 1987); a promoção de 
actividades extracurriculares (Bearman, 1998; Horn, Chen, & Adelman, 1997; Simmons, 1987); e a 
continuidade dos grupos próximos na escola (Bearman, 1998; Simmons, 1987). 

O estudo da rede europeia HBSC/OMS mostra que são as raparigas e os estudantes 
mais novos quem mais gosta da escola (Matos et al., 2003; Samdal & Dür, 2000).  

São também as raparigas e os estudantes mais novos que afirmam mais frequentemente 
que a escola é um bom lugar para se estar, que sentem que pertencem à escola, e que mais 
consideram que ir à escola não é aborrecido (Matos et al., 2003). Bonny, Britto, Klostermann, 
Hornung, e Slap (2000) salientam que os estudantes afro-americanos, com baixo nível 
educacional, e com uma assincronia entre a idade cronológica e ano de escolaridade que 
frequentam, referem menor ligação à escola. Os rapazes e o os estudantes mais velhos referem 
mais frequentemente que os estudantes são tratados com muita severidade (Matos et al., 2003). 

A escola surge assim como um contexto determinante ao nível do bem-estar das crianças 
e adolescentes. Contudo, alguns grupos vêem ainda dificultado o seu acesso à escola. Segundo 
dados da UNESCO, 90% das crianças com deficiência nos países em desenvolvimento não 
frequentam a escola e a taxa total de literacia para pessoas adultas com deficiência é de 3% 
(UNDP, 1998 cit. in Marques & Madeira, 2006). Tendo em conta estes dados, a nível universitário 
é facilmente perceptível que nos deparamos com um baixo nível de representatividade. A 
discriminação e ausência de sensibilidade para lidar com as particularidades dos jovens 
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portadores de deficiência são ainda agravadas por níveis socioeconómicos desfavorecidos, 
desigualdades de género, entre outros factores.  

Por tudo isto, urge a necessidade de investir em programas destinados às pessoas com 
deficiência, no sentido de perceber quais os seus problemas reais, que riscos correm e como é 
possível contorná-los. 
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NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 
 

A relação da comunidade com as pessoas com deficiência encontra-se envolta numa 
série de reacções e emoções humanas, tais como a superstição, o receio, a exclusão, a piedade, 
ou o respeito (Ferreira, 2007). Estes sentimentos dificultaram o início da educação dos jovens com 
Necessidades Educativas Especiais, que começou somente por volta do século XVI através do 
monge cristão Pedro Ponce de Leon, que ensinou a ler e escrever crianças surdas, contribuindo 
para a diminuição da descrença da época, acerca das possibilidades de aprendizagem dos 
surdos. Relativamente à deficiência mental, somente em 1798 é que se iniciou alguma mudança, 
quando três caçadores descobrem um rapaz com cerca de doze anos, que cresceu e viveu longe 
de todo o convívio humano. O jovem é considerado por Pinel, uma criança idiota e incurável. No 
entanto, é iniciada uma tentativa de o educar e civilizar, por Itard (Ferreira, 2007). Esse atraso fez 
com que várias crianças tenham crescido com necessidades educativas especiais, vistas de uma 
perspectiva somente médica, e que se deparassem com as barreiras criadas pela sociedade da 
época, não preparada para lidar com este problema (Shaw, 1999). 

Em Portugal, as mudanças iniciaram-se por volta de 1859, através da criação de um 
colégio para “inválidos”, pelo provedor da Casa Pia, José Maria Eugénio de Almeida. Em 1893 
surge o primeiro colégio para surdos-mudos, com uma área para crianças e adultos “atrasados e 
fracos” e em 1871, em consequência da lei de 13 de Julho, é inaugurada a primeira casa de 
detenção e correcção de menores. Entretanto, a educação especial, enquanto serviço com 
intenção educativa, surge somente entre o final do século XIX e princípio do século XX (Ferreira, 
2007). 

Em 1978, o Relatório Warnock (DES, 1978) introduziu o conceito de Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), trazendo assim um contributo importante para a não classificação 
das crianças com dificuldades na escola, facto que influenciou a definição das políticas educativas 
em Portugal. A partir do Relatório Warnock, a definição de NEE passa a fundamentar-se nas 
seguintes ideias-chave: 

 
o As NEE passam a ser definidas de acordo com três categorias: 
1. Em caso de incapacidade motora ou sensorial, são necessários meios específicos de 

acesso ao currículo normal; 
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2. Implementação de currículos alternativos de acordo com a gravidade das dificuldades 
de aprendizagem; 

3. Necessidade de atenção particular ao ambiente social e emocional da escola e sala 
de aula; 

o A avaliação e a categorização das crianças devem deixar de ser realizadas com base 
nas suas deficiências e dificuldades, passando, antes, a entrar em linha de conta com 
o contexto educativo à luz do qual as necessidades devem ser equacionadas e 
compreendidas. 

o As crianças com NEE devem, sempre que possível, frequentar a sala de aula do 
ensino regular, devendo para isso os professores proceder à adaptação dos 
currículos. (Ferreira, 2007, pp. 43) 

O Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto baseou-se em alguns desses princípios, tais 
como: substituição da classificação centrada em conceitos do foro médico pelo de NEE, justificado 
em critérios pedagógicos; responsabilização da escola regular pela educação de todos os alunos; 
a educação dos alunos com NEE em meio menos restritivo possível. Assim, a definição de NEE 
passa a incluir os alunos das salas de apoio ou das salas de aula regulares, e não só os que 
frequentam as escolas e salas especiais (Ferreira, 2007).  

Mais recentemente, o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, vem definir os apoios 
especializados a conceder na educação pré-escolar, e nos ensinos básico e secundário, propondo 
a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas 
especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou 
vários domínios da vida. Define como objectivos da educação especial a inclusão educativa e 
social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a 
promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou 
para uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o 
emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais.  
 Entretanto, actualmente, ainda é comum que as crianças e adolescentes com NEE 
estejam em ambientes separados, ou isolados das escolas regulares, em unidades especializadas 
no apoio dos mesmos e não em ambientes inclusivos (Shaw, 1999). A educação dos alunos com 
NEE deve ter em consideração as necessidades pessoais do aluno, através de um trabalho em 
equipa, centrado na partilha e colaboração dos envolvidos (Nielsen, 1999). Por vezes, na prática 
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educativa não é essa a realidade, pois ainda existem professores e órgãos directivos resistentes à 
mudança que não adoptam estratégias positivas diante dos alunos com NEE (Ferreira, 2007).  
 Alguns estudos realizados com crianças e adolescentes com NEE, revelam  um 
desencontro entre as disposições legislativas existentes, o ponto de vista dos professores e a 
realidade das escolas (Ferreira, 2007), tornando claro que muitos jovens com NEE deparam-se 
com dificuldades nas escolas regulares, que podem levar ao fraco desempenho verificado 
(Murray, 2003). Rogers (2007) assegura que, por vezes, o que ocorre nas escolas regulares é que 
os adolescentes com problemáticas comportamentais, que incomodam o decorrer das aulas ou o 
professor, são mais facilmente excluídos das escolas regulares do que os jovens que não 
perturbam as aulas e são capazes de manter um comportamento adequado  na sala de aula.  
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RESILIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
Alguns adolescentes são, ou estão, mais vulneráveis, quer devido a características 

individuais, quer devido a aspectos ambientais, para o encontro com problemas que poderão 
comprometer o desenvolvimento positivo nesta etapa. É o caso dos jovens com necessidades 
especiais (NE). Estes adolescentes, para além dos desafios inerentes à adolescência, têm os 
desafios aliados à sua condição especial que, num envolvimento com barreiras, pode condicionar 
a sua participação nos principais contextos de vida (Simões, Matos, Tomé, & Ferreira, 2008; 
WHO, 2001). O estudo HBSC/OMS realizado em Portugal (Matos & Equipa do Projecto Aventura 
Social, 2003) mostrou que os adolescentes que referem ter problemas de saúde (deficiência ou 
doença crónica), e que frequentam o ensino regular, referem mais frequentemente ser vítimas de 
bullying, ficar sozinhos na escola, sentir-se menos felizes e ter mais sintomas físicos e 
psicológicos, em comparação com os adolescentes que referem não ter este tipo de problemas. 

Assim como nos adolescentes sem NE, os factores protectores identificados nos 
adolescentes com NE, são essencialmente factores familiares, experiências na escola, 
experiências na vizinhança e comunidade. Os adolescentes com NE lidam com mais experiências 
negativas em ambiente escolar, como os baixos resultados académicos e as dificuldades de 
relacionamento com os pares, tornando-os uma população de risco para determinados 
comportamentos (Murray, 2003). 

Se percebermos como algumas crianças e adolescentes resistem às adversidades, 
poderemos trabalhar essas características nas que não as têm, para que as ultrapassem (Gilligan, 
2000). 
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METODOLOGIA 
 
AMOSTRA 
 

De modo a obter uma amostra representativa da população escolar portuguesa foram 
seleccionadas aleatoriamente 143 escolas públicas de ensino regular, entre as 1194 escolas de 
todo o país (Portugal Continental), a partir da lista nacional, estratificada por regiões do país (cinco 
regiões escolares). As escolas incluíram EBI/JI (Escola Básica Integrada/Jardim de Infância), EBI 
(Escola Básica Integrada), EB2 (Escola Básica do 2º Ciclo), EB2,3 (Escola Básica do 2º e 3º 
Ciclos), EB3 (Escola Básica do 3º Ciclo), ES (Escola Secundária), EB2,3/ES (Escola Básica do 2º 
e 3º Ciclos/Escola Secundária) e EB3/ES (Escola Básica do 3º Ciclo/Escola Secundária). 

Na região Norte foram sorteadas 53 escolas, na região Centro 25 escolas, na região de 
Lisboa e Vale do Tejo 51 escolas, na região do Alentejo 7 escolas e na região do Algarve 7 
escolas. 

Para cada escola foram enviados três questionários, correspondentes a três estudos 
diferentes:  

a) Questionário Risco e Resiliência na Adolescência, inserido num estudo nacional no 
âmbito dos Projectos no domínio da Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência, 
destinado a jovens com necessidades educativas especiais de carácter prolongado que 
frequentam as escolas regulares; 

b) Questionário do Estudo Internacional HBSC/OMS, destinados a adolescentes que 
frequentam o 6º, 8º e 10º anos de escolas públicas de ensino regular; 

c) Questionário Kidscreen/CE, destinado a crianças que frequentam o 5º e 7º anos de 
escolas públicas de ensino regular, ambos no âmbito do estudo da Organização Mundial de 
Saúde, integrado na rede Europeia “Health Behaviour in School-aged Children”, com objectivo de 
estudar os comportamentos de saúde em crianças e adolescentes em idade escolar. 

Através da aplicação dos três questionários, foi possível englobar neste estudo sujeitos 
de três amostras distintas, com objectivo de analisar os comportamentos e estilos de vida dos 
adolescentes com necessidades educativas especiais: 
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Da totalidade de questionários enviados para as cinco regiões do país, foi obtida uma 
taxa de resposta das escolas de 53,8%. 

 
Quadro 1 - Número de escolas incluídas no estudo  

ZONA ENVIO RESPOSTA SEM RESPOSTA 
NORTE 53 29 24 
LISBOA 51 26 25 
CENTRO 25 15 10 

ALENTEJO 7 5 2 
ALGARVE 7 2 5 

TOTAL 143 77 66 
% 100 53,8 46,2 

 
 Em relação aos alunos foi obtida uma taxa de resposta de 34,5%. 
 
Quadro 2 - Número de alunos  incluídos no estudo  

ZONA ENVIO RESPOSTA SEM RESPOSTA 
NORTE 530 216 314 
LISBOA 510 148 362 
CENTRO 250 83 167 

ALENTEJO 70 29 41 
ALGARVE 70 18 52 

TOTAL 1430 494 936 
% 100 34,5 65,5 

 
Amostra 2 - É constituída pelos sujeitos participantes no estudo sobre Risco e 

Resiliência na Adolescência, mais os sujeitos participantes no estudo da Organização Mundial de 
Saúde, integrado na Rede Europeia “Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC/OMS), 
realizados em território nacional em Fevereiro de 2006, pela Equipa do Projecto Aventura Social 
(Matos et al., 2006), para o grupo de questões que têm em comum. Estas questões são 
compostas pela totalidade das questões descritivas do questionário Risco e Resiliência, ou seja, 
as 44 questões iniciais. Assim, a amostra inicial era constituída por 5371 sujeitos, dos quais foram 
seleccionados somente aqueles que responderam “sim” à questão “Tens algum problema de 
saúde que te impeça de fazer algumas coisas que os outros da tua idade fazem?” (questão 39 do 
questionário Risco e Resiliência e questão 91 do questionário HBSC) e excluídos os sujeitos que 
responderam que tinham uma doença crónica. A amostra 2 final é composta por 444 sujeitos. 
 



 

 
seguidos
 

 

o 6º ano
 

0

10

20

30

40

50

Para a amostra
s da região de Lis

G

 
Através do gráfic

o de escolaridade

Gráfico 5

 
 
 
 
 

44,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

Norte

 2, verifica-se qu
sboa e Vale do Te

Gráfico 4 - Distrib

co 5 nota-se que,
. 

5 - Distribuição d

27,0%

Lisboa e V.T

33,2

26,2%

 27 

ue a maior parte
ejo. 

buição dos sujeit

, para a amostra 

dos sujeitos por

18,2%

Tejo Centro

40,7%

%

%

e dos sujeitos pe

tos por regiões 

2, a maior parte d

r nível de escola

5,0%

Alentejo

rtence à região 

dos jovens freque

ridade 

 

5,0%

Algarve

6º ano

8º ano

10º ano

Norte, 

 

entava 



 

Resiliên
pela Eq
question
grupo d
naciona
álcool e
escolar, 
lutas, a 
quais fo
de saúd
da tua id
constituí
 
 
regiões,
 

 
 

0

10

20

30

40

50

Amostra 3 – 
cia, HBSC/OMS 
uipa do Projecto 

nários têm em co
de questões sobr
lidade, etc.), a pr

e drogas, o relac
 o sentimento em
saúde e os prob
ram seleccionado
e (“Tens algum p
dade fazem?”) e 
ída por 619 sujeit

Para a amostra
 ou seja, a maior 

G

 

45,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Norte

É constituída pe
e Kidscreen/CE),
 Aventura Social 
omum. As variáve
re: a caracteriza
rática de actividad
cionamento com 

m relação à vida, a
lemas de saúde. 
os somente aque
problema de saúd
excluídos os que
tos. 

a 3 nota-se a me
 parte pertencem 

Gráfico 6 - Distrib

%

26,2%

e Lisboa e V.T

 28 

elos sujeitos par
 realizados em te
 (Matos et al., 20
eis comuns aos 
ção da amostra 
de física, grupo d
os progenitores, 

a imagem do corp
 A amostra inicia

eles que responde
de que te impeça 
e tinham uma doe

esma tendência 
 à região Norte e 

buição dos sujeit

18,7%

Tejo Centro

rticipantes nos t
erritório nacional 
006), para o grup
três questionário
 (género, idade, 
de questões sobr
 a quantidade d
po, os tempos livr
al era constituída 
eram “sim” à que
 de fazer alguma

ença crónica. Ass

quanto à distribu
 de Lisboa e Vale 

tos por regiões 

4,5%

Alentejo

rês estudos (Ris
em Fevereiro de 

po de questões q
os são compostas
 ano de escolari
re consumo de ta
e amigos, o am
res, o envolvimen
por 8566 sujeitos
stão sobre o prob
s coisas que os o

sim, a amostra 3 f

uição dos sujeito
 do Tejo. 

4,7%

Algarve

sco e 
 2006, 

que os 
s pelo 
idade, 
abaco, 
biente 

nto em 
s, dos 
blema 
outros 
final é 

os por 

 



 

 

sujeitos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também para a 
 frequentava o 6º 

Gráfico 7

 escolaridade, de
 ano de escolarid

7 - Distribuição d

1

22,8%

18,0%

 29 

e acordo com o gr
ade, seguidos do

dos sujeitos por

15,5%

28,0%

15,7%

%

ráfico 7, na amos
os que frequentav

r nível de escola

tra 3 a maior part
am o 8º ano. 

ridade 

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

10º ano

te dos 

 



  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  31 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO – QUESTIONÁRIO RISCO E 
RESILIÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA 

 
O questionário Risco e Resiliência na Adolescência, é um questionário dedicado aos 

jovens com necessidades educativas especiais de carácter prolongado que frequentam as escolas 
regulares. Pretendeu-se que fosse aplicado aos jovens com deficiência motora, sensorial (auditiva 
e visual), mental, emocional, da comunicação, fala ou linguagem. Em virtude das características 
heterogéneas dos jovens, solicitou-se que a sua aplicação tivesse em consideração diferentes 
modalidades: 
A. O aluno é capaz de ler, compreender e preencher de forma independente o questionário, não 

necessitando de qualquer tipo de apoio por parte do professor de apoio/director de turma; 
B. O aluno tem dificuldades na leitura ou compreensão das questões, necessitando neste caso 

do apoio do professor que o acompanha na leitura das questões e das opções de resposta. O 
próprio aluno, individual e confidencialmente, preenche as respostas (por exemplo: aluno com 
deficiência mental ou emocional); 

C. O aluno consegue ler e compreender as questões, mas tem dificuldades no preenchimento 
das respostas (por exemplo: aluno com deficiência motora). Neste caso é necessário a ajuda 
do professor de apoio/director de turma no preenchimento das opções de resposta escolhidas 
pelo aluno; 

D. O aluno não consegue ler nem preencher o questionário, mas compreende o conteúdo das 
questões (por exemplo: aluno com deficiência visual). Neste caso é necessário a ajuda do 
professor de apoio/director de turma para a leitura das questões e preenchimento das opções 
de resposta escolhidas pelo aluno; 

E. O aluno não consegue ler nem compreender o conteúdo das questões. Neste caso solicita-se 
o preenchimento, por parte do professor de apoio/director de turma, dos dados 
sociodemográficos. Concretamente, o preenchimento das questões 1 a 8 e das questões 34 a 
44. 
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O questionário engloba, para além das questões sociodemográficas, um conjunto de 
questões relacionadas com os comportamentos e estilos de vida dos jovens (consumo de tabaco, 
álcool e drogas, hábitos alimentares, violência, ambiente escolar, expectativas futuras, bem-estar 
e apoio familiar, sintomas físicos e psicológicos, imagem corporal) (Currie, Samdal, Boyce, & 
Smith, 2001), bem como questões relacionadas com a resiliência, que englobam uma escala de 
acontecimentos de vida “Life Events Checklist” (Johnson, 1986), uma escala de resiliência 
“Módulo de Resiliência – Califórnia Healthy Kids Program Office” (Benard, 1999), e uma escala de 
saúde mental, que reúne subescalas de auto-conceito, ira, comportamento disruptivo, ansiedade e 
depressão “Beck Youth Inventories for children and adolescents” (Beck, Beck, Jolly, & Steer, 
2005). Da aplicação deste questionário foi constituída a Amostra 1. 

Este questionário apresenta questões comuns ao questionário HBSC/OMS, constituídas 
pelas 44 questões iniciais, que foram agrupadas numa base de dados comum, da qual foi 
composta a Amostra 2. Apresenta também questões comuns ao questionário Kidscreen/CE, 
formadas pelo grupo de questões sobre a caracterização da amostra (género, idade, ano de 
escolaridade, nacionalidade, etc.), questão sobre a prática de actividade física, questões sobre 
consumo de tabaco, álcool e drogas, questões sobre o relacionamento com os progenitores, 
questão sobre o número de amigos, questões sobre o ambiente escolar, questão sobre o 
sentimento em relação à vida, questão sobre a imagem do corpo, questões sobre os tempos 
livres, questão sobre o envolvimento em lutas, bullying e questões sobre a saúde dos 
adolescentes. Essas questões foram agrupadas numa terceira base de dados, constituindo a 
Amostra 3. 
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PROCEDIMENTO 
 

Recolha e análise dos dados 
Após a selecção das escolas, estas foram contactadas telefonicamente no sentido de 

confirmar a sua disponibilidade para colaborar no estudo. 
A recolha de dados foi realizada através de três questionários, distribuídos através dos 

Correios. Os questionários foram aplicados aos jovens que frequentam as escolas regulares. Os 
grupos escolhidos para aplicação dos questionários frequentavam o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos de 
escolaridade (de acordo com o protocolo dos estudos HBSC/OMS e Kidscreen) Foram enviados 
para todas as escolas participantes os seguintes materiais: 

• Para o Conselho Executivo, uma carta dirigida ao Presidente apresentando o estudo e uma 
cópia da autorização da Direcção Regional de Educação correspondente, bem como um 
questionário para recolher informação sobre a escola e os alunos inseridos nos apoios 
educativos. 

• Um envelope com 10 questionários e uma carta de procedimentos dirigida aos Apoios 
Educativos, que se destinava a informar os professores sobre as instruções para aplicação do 
questionário “Risco e Resiliência”, antes do seu preenchimento, a supervisão da aplicação 
pelo professor de apoio, pelo director de turma, ou outro docente, e o tempo de aplicação 
previsto que era de aproximadamente 90 minutos. 

• Para o Questionário um envelope com 25 questionários do estudo HBSC/OMS e uma carta de 
procedimentos para o professor de cada turma seleccionada. A carta para o professor 
destinava-se a ser lida na turma, antes do preenchimento dos questionários, e informava que a 
resposta era voluntária, confidencial e anónima; que o questionário era de auto-preenchimento 
na sala de aula, sob supervisão do professor, que não deveria interferir, e que deveria ser 
preenchido num período de tempo entre 60-90 minutos. 

• Relativamente ao estudo Kidscreen/CE, foi enviada a cada escola uma carta dirigida ao 
Conselho Executivo, a agradecer a colaboração e solicitar que, após o preenchimento dos 
questionários, estes fossem colocados nos envelopes, fechados e reenviados para a equipa 
do Aventura Social (Faculdade de Motricidade Humana/UTL). Foi enviado um envelope por 
cada turma seleccionada indicando no seu exterior a turma a aplicar (seleccionada 
aleatoriamente). Cada envelope continha uma carta de instruções dirigida ao professor para 
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ser lida em voz alta pelo professor, antes do preenchimento do questionário, 25 questionários 
para ser preenchidos pelos alunos de cada turma seleccionada e 25 questionários a ser 
preenchidos pelos respectivos pais. Os questionários (pais/filhos) encontravam-se numerados 
e emparelhados.  

• Após a aplicação dos questionários, as escolas procederam ao seu reenvio. 

 
Análise dos Dados 

Após a recepção dos questionários, os dados foram introduzidos no programa 
“Statistical Package for Social Sciences – SPSS – Windows” (versão 15.0), criando três 
bases de dados, para posterior análise e tratamento estatístico. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através de uma estatística 
descritiva com apresentação das frequências e percentagens para as variáveis nominais, médias 
e desvios-padrão para as variáveis contínuas. De seguida, foram efectuados o Teste do Qui-
quadrado - χ², com análise de residuais ajustados, e o Teste T-Student para amostras não 
relacionadas. 
Os dados são apresentados para cada uma das amostras da seguinte maneira: 

1) Quadros com as percentagens de resposta a cada questão: neste tipo de quadros, 
encontra-se a negrito a opção com maior percentagem de resposta; 
2) Quadros comparativos: neste tipo de quadros os valores a negrito são valores 
estatisticamente significativos. 

 

Descrição da amostra 
 
A seguir apresenta-se a análise descritiva, relativamente ao género, escolaridade 

e idade, para cada uma das amostras. 
 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos sujeitos que constituem a 
Amostra 1 (sujeitos que responderam “sim” à questão 39 do questionário Risco e 
Resiliência e questão 91 do questionário HBSC e excluídos os sujeitos que 
responderam que tinham uma doença crónica (n=214). 
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A maior parte dos adolescentes que constitui a amostra 1 pertence ao género masculino, 
tem entre 10 e 14 anos e frequenta o 6º ano de escolaridade, conforme se pode observar nos 
quadros abaixo. 

 
Género (n=214) 

Rapaz (n=124) Rapariga (n=90) 
57,9% 42,1% 

 
Idade1 (n=212) 

Média D.P. Mín. Máx. 
14,5 2,6 11 29 
11-14 anos (n=119) 15 anos ou mais (n=93) 

Média D.P. Média D.P. 
12,8 1,0 16,5 2,2 

56,1% 43,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para a idade foi feita uma subdivisão por dois grupos etários: Grupo dos 11 -14 anos – idade entre os 11 
e os 14 anos; Grupo dos 15 anos ou mais – a partir dos 15 anos. 
 

Ano de escolaridade (n=156) 
6º ano (n=75) 8º ano (n=50) 10º ano (n=31) 

48,1% 32,1% 19,9% 
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A amostra encontra-se dividida em 5 regiões correspondentes às Direcções Regionais de 
Educação: Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Alentejo e Algarve. 

 
 Regiões % (n=214) 

Norte  
(n=111) 

Lisboa 
(n=51) 

Centro  
(n=39) 

Alentejo 
(n=8) 

Algarve 
(n=5) 

51,9 23,8 18,2 3,7 2,3 
REGIÃO NORTE  (n=111) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

57,7 42,3 14,5 2,9 11 29 60,2 25,3 14,5 
REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO  (n= 51) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

58,8 41,2 14,6 2,0 12 20 33,3 36,1 30,6 
REGIÃO CENTRO  (n=39 ) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

53,8 46,2 14,3 1,9 11 18 28,6 46,4 25,0 
REGIÃO DO ALENTEJO  (n=8) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Max. 6º 8º 10º 

62,5 37,5 14,1 1,9 11 17 57,1 28,6 14,3 
REGIÃO DO ALGARVE  (n= 5) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

80,0 20,0 13,6 1,5 12 16 50,0 50,0 0,0 
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INFORMAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA – AMOSTRA 1 

 
De seguida apresentam-se, para a amostra 1, alguns dados sociodemográficos: 

nacionalidade, profissão dos pais, nível socioeconómico, entre outros. 
 
• Nacionalidade 
 

A maioria dos adolescentes que constitui esta amostra é de nacionalidade portuguesa e 
fala português em casa. 
 

Nacionalidade (n=213) 
Portuguesa CPLP (Africano+Brasileiro) Outra 

94,8% 2,3% 2,8% 
Língua que fala em casa (n=214) 

Português Outra 
97,7% 2,3% 

 

• Profissão dos pais  
 

A maioria dos pais dos jovens tem emprego, verificando-se, no entanto, que existe uma 
maior percentagem de jovens que refere que o pai tem emprego, comparativamente com a 
percentagem relativa às mães. Para estimar o nível socioeconómico dos pais, foi utilizada a 
Escala de Graffard, que sugere a classificação do estatuto socioeconómico segundo as profissões 
e habilitações utilizando cinco categorias. Descrevemos essas categorias a seguir, com exemplos: 

Categoria 1 – Profissão que exija uma licenciatura. 
Categoria 2 – Profissão que exija um bacharelato. 
Categoria 3 – Ajudantes técnicos, oficiais administrativos, etc. 
Categoria 4 – Operários especializados (ex: motoristas, cozinheiros, etc.) 
Categoria 5 – Operários não especializados (ex: agricultoes, pescadores, etc.) 
 

Pai tem emprego (n=211) Mãe tem emprego (n=212) 
Sim Não  Não sei/  

não tenho/vejo 
Sim Não  Não sei/  

não tenho/vejo 
74,9% 11,8% 13,3% 55,7% 38,7% 5,7% 
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O quadro seguinte é relativo à profissão dos pais. Como se observa, a maioria dos pais 
pertence ao nível quatro e mais de metade das mães pertence ao nível cinco. 
 

Profissão dos pais 

 1 
Elevado 

2 3 4 5 
Baixo 

Pai (n=135) 2,2% 0,0% 8,9% 47,4% 41,5% 
Mãe (n=96) 3,1% 3,1% 10,4% 22,9% 60,4% 
 
• Nível de instrução dos pais 

 
Relativamente ao nível de instrução, o quadro seguinte indica que a maior parte dos pais 

e das mães estudaram até ao primeiro ciclo.  
 

Nível de instrução 
 Nunca estudou 1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário Curso superior 

Pai (n=183) 4,9% 65,0% 23,0% 3,8% 3,3% 
Mãe (n=201) 5,0% 62,7% 20,4% 9,0% 3,0% 
 

• Transporte próprio na família  
Quando questionados sobre a existência de transporte próprio na família, a maior parte 

dos adolescentes diz que a sua família tem um carro. 
 

Transporte próprio (n=214) 
Não Sim, um Sim, dois ou mais 

19,2% 46,3% 34,6% 
 

• Quarto próprio  
 

Como se verifica no quadro seguinte, a grande maioria dos estudantes refere possuir 
quarto próprio. 

 
Quarto próprio (n=212) 
Sim Não 

65,6% 34,4% 
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• Viagens de férias com a família  
 

Quase metade dos jovens refere não ter realizado nenhuma viagem de férias com a 
família, nos últimos doze meses. 

 
Viagens de férias com a família nos últimos doze meses (n=212) 

Nenhuma Uma vez Duas vezes Mais de duas vezes 
48,6% 20,3% 12,3% 18,9% 

 
 
• Ter computador em casa  

 
Em relação ao número de computadores, metade dos jovens diz ter um computador em 

casa. 

 

Número de computadores (n=214) 
Nenhum Um Dois Mais do que dois 

35,5% 50,0% 10,3% 4,2% 
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Os dados apresentados a seguir correspondem aos sujeitos que constituem a 
Amostra 2 (sujeitos que responderam “sim”  à questão 39 do questionário Risco e 
Resiliência e questão 91 do questionário HBSC e excluídos os sujeitos que 
responderam que tinham uma doença crónica (n=444). 

 
Grande parte dos adolescentes que constituem a amostra 2 pertence ao género 

masculino, tem entre 11 e 14 anos e frequenta o 6º ano de escolaridade, conforme se pode 
observar nos quadros abaixo. 
 

Género (n=444) 
Rapaz (n=228) Rapariga (n=216) 

51,4% 48,6% 
 
 

Idade2 (n=442) 
Média D.P. Mín. Máx. 
14,2 2,2 11 29 
11-14 anos (n=261) 15 anos ou mais (n=181) 

Média D.P. Média D.P. 
12,7 1,0 16,3 1,7 

59,0% 41,0% 
 
 

Ano de escolaridade (n=386) 
6º ano (n=157) 8º ano (n=128) 10º ano (n=101) 

40,7% 33,2% 26,2% 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Para a idade foi feita uma subdivisão por dois grupos etários: Grupo dos 11 -14 anos – idade entre os 11 
e os 14 anos; Grupo dos 15 anos ou mais – a partir dos 15 anos. 
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A amostra encontra-se dividida em 5 regiões correspondentes às Direcções Regionais de 
Educação: Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Alentejo e Algarve. 

 

 Regiões % (n=444) 
Norte  

(n=199) 
Lisboa 
(n=120) 

Centro  
(n=81) 

Alentejo 
(n=22) 

Algarve 
(n=22) 

44,8 27,0 18,2 5,0 5,0 
REGIÃO NORTE (n=199) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

54,3 45,7 14,1 2,5 11 29 50,9 30,4 18,7 
REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO (n=120 ) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

47,5 52,5 14,6 2,0 11 20 27,6 32,4 40,0 
REGIÃO CENTRO (n= 81) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

54,3 45,7 14,0 2,0 11 18 37,1 38,6 24,3 
REGIÃO DO ALENTEJO (n=22) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Max. 6º 8º 10º 

40,9 59,1 14,0 1,8 11 17 47,6 38,1 14,3 
REGIÃO DO ALGARVE (n=22 ) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapazes Raparigas Média D.P. Mín. Máx. 6º 8º 10º 

45,5 54,5 14,1 1,9 11 17 26,3 36,8 36,8 
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INFORMAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA – AMOSTRA 2 

 
• Nacionalidade 

A grande maioria dos adolescentes que constitui esta amostra é de nacionalidade 
portuguesa e refere falar português em casa. 

 
Nacionalidade (n=440) 

Portuguesa CPLP (Africano+Brasileiro) Outra 
92,5% 3,9% 3,6% 

Língua que fala em casa (n=442) 
Português Outra 

97,7% 2,3% 
 
• Profissão dos pais  

Grande parte dos pais dos jovens tem emprego, sendo a percentagem dos pais que têm 
emprego superior à das mães. Para estimar o nível socioeconómico dos pais, foi utilizado o critério 
descrito para a amostra 1 (pág. 38). Como se pode observar a maioria dos pais pertence ao nível 
quatro e a maioria das mães pertence ao nível cinco. 
 

Pai tem emprego (n=437) Mãe tem emprego (n=438) 
Sim Não  Não sei /  

não tenho/vejo 
Sim Não  Não sei /  

não tenho/vejo 
80,1% 10,5% 9,4% 64,4% 31,3% 4,3% 

 
Profissão dos pais 

 1 
Elevado 

2 3 4 5 
Baixo 

Não classificável 
 

Pai (n=312) 5,8% 4,5% 12,5% 50,0% 26,0% 1,3% 
Mãe (n=253) 8,3% 5,1% 12,6% 25,3% 44,7% 4,0% 
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• Nível de instrução dos pais 
Relativamente ao nível de instrução, a maior parte dos pais e das mães estudou até ao 

primeiro ciclo. 
 

Nível de instrução 
 Nunca estudou 1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário Curso superior 

Pai (n=398) 5,3% 47,0% 26,6% 9,5% 11,6% 
Mãe (n=417) 6,0% 44,6% 27,6% 11,8% 10,1% 
 
• Transporte próprio na família  

Quando questionados sobre a existência de transporte próprio na família, grande parte 
dos jovens refere que a mesma tem um, dois ou mais carros. 
 

Transporte próprio (n=442) 
Não Sim, um Sim, dois ou mais 

13,3% 43,2% 43,4% 
 
• Quarto próprio  

Vertifica-se que a grande maioria dos jovens refere possuir quarto próprio. 

Quarto próprio (n=435) 
Sim Não 

68,7% 31,3% 
 
 
• Viagens de férias com a família  

Pouco mais de um terço dos jovens refere não ter realizado nenhuma viagem de férias 
com a família, nos últimos doze meses. 

 

Viagens de férias com a família nos últimos doze meses (n=439) 
Nenhuma Uma vez Duas vezes Mais de duas vezes 

37,8% 23,7% 15,3% 23,2% 
 
• Ter um computador em casa  

Em relação ao número de computadores, quase metade dos jovens diz ter um 
computador em casa. 

Número de computadores (n=441) 
Nenhum Um Dois Mais do que dois 

27,9% 47,8% 17,0% 7,3% 
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Os dados apresentados a seguir correspondem somente aos sujeitos que constituem a 
Amostra 3 (participantes nos três estudos, que responderam “sim” à questão 39 do 
questionário Risco e Resiliência, questão 91 do questionário HBSC e questão 14 do 
questionário Kidscreen e excluídos os sujeitos que responderam que tinham uma doença 
crónica) (n=619). 

 
A maior parte dos adolescentes que constitui a amostra 3 pertence ao género masculino, 

tem entre 10 e 14 anos e frequenta o 6º ano de escolaridade. 
 

Género (n=619) 
Rapaz (n=326) Rapariga (n=293) 

52,7% 47,3% 
 

 
Idade3 (n=617) 

Média D.P. Mín. Máx. 
13,6 2,3 10 29 
11-14 anos (n=423) 15 anos ou mais (n=192) 

Média D.P. Média D.P. 
12,3 1,2 16,3 1,8 

68,6% 31,4% 
 
 

Ano de escolaridade (n=561) 
5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 10º ano 
15,5% 28,0% 15,7% 22,8% 18,0% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Para a idade foi feita uma subdivisão por dois grupos etários: Grupo dos 11 -14 anos – idade entre os 11 
e os 14 anos; Grupo dos 15 anos ou mais – a partir dos 15 anos. 
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A amostra encontra-se dividida em 5 regiões correspondentes às Direcções Regionais de 

Educação: Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Alentejo e Algarve. 
 

REGIÕES % (N=619) 
Norte (n=284) Lisboa (n=162) Centro (n=116) Alentejo 

(n=28) 
Algarve (n=29) 

45,9 26,2 18,7 4,5 4,7 
REGIÃO NORTE (n=284) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapaz

es 
Raparig

as 
Médi

a 
D.P. Mín. Máx. 5º 6º 7º 8º 10º 

54,2 45,8 13,5 2,4 10 29 14,1 34,0 18,8 20,7 12,5 
REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO (n=162) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapaz

es 
Raparig

as 
Médi

a 
D.P. Mín. Máx. 5º 6º 7º 8º 10º 

50,0 50,0 13,8 2,3 10 20 17,7 19,7 11,6 22,4 28,6 
REGIÃO CENTRO (n=116) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapaz

es 
Raparig

as 
Médi

a 
D.P. Mín. Máx. 5º 6º 7º 8º 10º 

54,3 45,7 13,5 2,3 10 24 16,2 24,8 17,1 25,7 16,2 
REGIÃO ALENTEJO (n=28) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapaz

es 
Raparig

as 
Médi

a 
D.P. Mín. Máx. 5º 6º 7º 8º 10º 

42,9 57,1 13,4 1,9 10 17 14,8 37,0 7,4 29,6 11,1 
REGIÃO ALGARVE (n=29) 

Género % Idade Escolaridade % 
Rapaz

es 
Raparig

as 
Médi

a 
D.P. Mín. Máx. 5º 6º 7º 8º 10º 

55,2 44,8 13,7 1,9 10 17 15,4 19,2 11,5 26,9 26,9 
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INFORMAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA – AMOSTRA 3 
 

• Nacionalidade 
A maioria dos adolescentes que constitui esta amostra é de nacionalidade portuguesa e 

refere falar português em casa. 
 

Nacionalidade (n=610) 
Portuguesa CPLP (Africano+Brasileiro) Outra 

91,3% 4,6% 4,1% 
Língua que fala em casa (n=601) 

Português Outra 
96,8% 3,2% 

 
• Profissão dos pais  

A maioria dos pais dos jovens tem emprego, sendo a percentagem dos pais que têm 
emprego superior à das mães. Para estimar o nível socioeconómico dos pais, foi utilizado o 
mesmo critério das amostras anteriores (pág. 38). Verifica-se que a maioria dos pais pertence ao 
nível quatro e a maioria das mães pertence ao nível cinco. 
 

Pai tem emprego (n=606) Mãe tem emprego (n=608) 
Sim Não  Não sei /  

não tenho/vejo 
Sim Não  Não sei /  

não tenho/vejo 
80,7% 10,2% 9,1% 65,5% 30,1% 4,4% 

 
Profissão dos pais 

 1 
Elevado 

2 3 4 5 
Baixo 

Não classificável 
 

Pai (n=422) 6,4% 6,4% 11,8% 49,1% 22,3% 4,0% 
Mãe (n=346) 7,8% 6,9% 11,8% 24,9% 43,1% 5,5% 
 
• Nível de instrução dos pais 

Para o nível de instrução, observa-se que a maior parte dos pais e das mães estudou até 
ao primeiro ciclo. 

 
Nível de instrução 

 Nunca estudou 1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário Curso superior 
Pai (n=554) 5,8% 44,2% 29,1% 9,6% 11,4% 
Mãe (n=569) 5,3% 43,2% 29,2% 12,1% 10,2% 
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Os dados apresentados a seguir correspondem somente aos sujeitos que constituem a 
Amostra 3 (participantes nos três estudos, que responderam “sim” à questão 39 do 
questionário Risco e Resiliência, questão 91 do questionário HBSC e questão 14 do 
questionário Kidscreen e excluídos os sujeitos que responderam que tinham uma doença 
crónica) (n=619). 
 
Os dados que se apresentam a seguir são relativos às seguintes áreas: 
 
⇒Imagem do Corpo 

⇒Prática de Actividade Física 

⇒Uso de Subsâncias 

⇒Violência 

⇒Ambiente Familiar 

⇒Relações de Amizade e Grupo de Pares 

⇒Ambiente Escolar 

⇒Saúde Positiva 

 
IMAGEM DO CORPO 

 
• Imagem do corpo - Estar em dieta 

Quando questionados sobre se estão actualmente a fazer alguma dieta, mais de metade 
dos jovens diz não estar em dieta, porque considera que o seu peso do seu corpo está bom.  

 
Estar em dieta (n=587) 

Não, o peso 
 está bom 

Não, mas deveria  
perder peso 

Não, porque preciso  
ganhar peso 

Sim 

54,9% 23,0% 10,2% 11,9% 
 
Relativamente a estar em dieta, existem diferenças significativas em relação ao género, 

sendo as raparigas quem mais refere estar em dieta. 
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Comparação entre género 

Estar em dieta a) 
 Não, o peso  

está bom 
Não, mas deveria  

perder peso 
Não, porque preciso  

ganhar peso 
Sim 

Rapaz 60,3% 17,5% 12,9% 9,3% 
Rapariga 49,1% 28,8% 7,4% 14,7% 

a) (χ² = 19.43, g. l. = 3, p<.001).  n=587 

 
Não existem diferenças significativas entre os grupos etários, relativamente a esta 

questão. 
Comparação entre grupos etários 

Estar em dieta a) 
 Não, o peso  

está bom 
Não, mas deveria  

perder peso 
Não, porque preciso  

ganhar peso 
Sim 

11-14 anos 57,6% 22,3% 9,9% 10,2% 
≥ 15 anos 49,5% 24,7% 11,0% 14,8% 

a) (χ² = 4.29 g. l. = 3, p=.231). n=585 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Imagem do Corpo 
 

 Relativamente à dieta, mais de metade dos jovens refere não estar a fazer dieta 
porque o seu peso está bom. 
  Nesta questão são as raparigas quem mais refere estar a fazer dieta. 

 
 

PRÁTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA 
 
• Prática de actividade física durante a última semana 
 

Quando questionados sobre a prática de actividade física durante a última semana (pelo 
menos uma hora por dia), verificou-se que o maior número de respostas se situou na categoria 
“três vezes ou mais por semana”.  

 
Prática de actividade física na última semana (n=589) 

Nunca Menos de três 
vezes/semana 

Três vezes ou 
mais/semana 

Todos os dias 

9,2% 36,0% 39,0% 15,8% 
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Os rapazes referem ter praticado mais vezes actividade física durante a última semana. 
Os jovens mais novos referem mais frequentemente praticar actividade física todos os dias, 
enquanto que os mais velhos são aqueles que mais referem não ter praticado actividade física na 
última semana.  

Comparação entre género 
Prática de actividade física na última semana a) 

 Nunca Menos de três 
vezes/semana 

Três vezes ou mais / 
semana 

Todos os dias 

Rapaz 6,5% 31,4% 38,2% 23,9% 
Rapariga 12,0% 41,0% 39,9% 7,1% 

a) (χ² = 34.95, g. l. = 3, p<.001). n=589 
 
 

Comparação entre grupos etários 
Prática de actividade física na última semana a) 

 Nunca Menos de três 
vezes/semana 

Três vezes ou mais 
/ semana 

Todos os 
dias 

11-14 anos 6,9% 34,1% 40,2% 18,8% 
≥ 15 anos 14,3% 40,1% 36,8% 8,8% 

  a) (χ² = 17.04, g. l. = 3, p≤.001). n=589 
 

Quadro Síntese: Prática de Actividade Física 
 

 Em relação à prática de actividade física durante a última semana, pelo menos uma 
hora por dia, mais de um terço dos jovens refere praticar três vezes ou mais por semana. 
 Na comparação entre géneros, verifica-se que foram os rapazes quem mais 
praticou actividade física na última semana. 
 Relativamente à idade, são os jovens mais novos quem mais refere ter praticado 
actividade física todos os dias na última semana.  
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USO DE SUBSTÂNCIAS 
 

• Consumo de tabaco 
 

Considerando o consumo de tabaco, verifica-se que a grande maioria dos jovens diz não 
fumar.  

 
Consumo de tabaco (n=594) 

Todos os dias Pelo menos uma 
vez/semana 

Menos de uma 
vez/semana 

Não fuma 

4,5% 3,2% 3,2% 89,1% 
 

Não existem diferenças significativas relativamente ao género para o consumo de tabaco. 
Quando se analisa esta variável em função da idade verifica-se que são os jovens mais velhos 
(grupo dos quinze anos ou mais) quem mais refere fumar todos os dias. 

 
Comparação entre género  

Consumo de tabaco a) 
 Todos os dias Pelo menos uma 

vez/semana 
Menos de uma 

vez/semana 
Não 
fuma 

Rapaz 5,2% 2,9% 1,9% 90,0% 
Rapariga 3,9% 3,5% 4,6% 88,1% 

a) (χ² = 3.97, g. l. = 3, p=.264). n=594 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Consumo de tabaco a) 

 Todos os 
dias 

Pelo menos uma 
vez/semana 

Menos de uma 
vez/semana 

Não 
fuma 

11-14 anos 2,2% 2,5% 2,7% 92,6% 
≥ 15 anos 9,7% 4,9% 4,3% 81,1% 

a) (χ² = 21.01, g. l. = 3, p<.001). n=592 
 
• Consumo de álcool  

 
Para o consumo de álcool verifica-se que a grande maioria dos jovens refere que não 

consome os diferentes tipos de bebidas alcoólicas apresentadas. 
 

Consumo de bebidas alcoólicas 
 Sim  Não 

Cerveja (n=589) 25,3% 74,7% 
Vinho (n=584) 13,7% 86,3% 
Bebidas destiladas (n=583) 29,7% 70,3% 
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Não existem diferenças significativas entre géneros para o consumo de bebidas 

alcoólicas. Em relação à idade verifica-se que são os jovens mais velhos que referem mais 
frequentemente consumir cerveja e bebidas destiladas. Para o vinho, as diferenças não são 
estatisticamente significativas. 

Comparação entre género 
Consumo de bebidas alcoólicas 

 Cervejaa) Vinho b) Bebidas destiladas c) 
 Sim Não Sim Não Sim Não 

Rapaz 24,7% 75,3% 14,7% 85,3% 26,5% 73,5% 
Rapariga 26,0% 74,0% 12,6% 87,4% 33,2% 66,8% 

a) (χ² = .132, g. l.= 1, p=.716). n=589 (n.s.) 
b) (χ² = .504, g. l. = 1, p=.478). n=584 (n.s.) 
c) (χ² = 3.17, g. l.= 1, p=.075). n=583 (n.s.) 

 
Comparação entre grupos etários 
Consumo de bebidas alcoólicas 

 Cervejaa) Vinho b) Bebidas destiladas c) 
 Sim Não Sim Não Sim Não 

11-14 anos 20,0% 80,0% 12,5% 87,5% 21,4% 78,6% 
≥ 15 anos 37,4% 62,6% 15,9% 84,1% 48,1% 51,9% 

a) (χ² = 20.14, g. l. = 1, p<.001). n=588 
b) (χ² = 1.26, g. l.= 1, p=.262). n=582 (n.s.) 
c) (χ² = 43.30, g. l.= 1, p<.001). n=582 
 

 
 

Quadro Síntese: Uso de Substâncias 
 

 No que respeita ao consumo de tabaco verifica-se que a grande maioria dos jovens 
refere não fumar, sendo os jovens mais velhos os que mais referem fumar todos os dias. 
 Quando analisado o consumo de álcool verifica-se que a maioria dos jovens refere 
não consumir nenhuma das bebidas alcoólicas em estudo. 
 À semelhança do consumo de tabaco são os jovens mais velhos quem mais 
reporta o consumo de cerveja e bebidas destiladas. 
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VIOLÊNCIA 
 

 
• Envolvimento em lutas no último ano 

 
Mais de um terço da amostra envolveu-se em lutas no último ano. 

 
Lutas no último ano (n=592) 

Nenhuma 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais 
59,6% 30,2% 10,1% 

 
São os rapazes e os jovens mais novos quem mais indica ter estado envolvido em lutas 

no último ano. 
Comparação entre género 

Lutas no último ano a) 
 Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais 
Rapaz 48,2% 37,1% 14,7% 
Rapariga 71,9% 22,8% 5,3% 

a) (χ² = 36.85, g. l. = 2, p<.001). n=592 
 

Comparação entre grupos etários 
Lutas no último ano a) 

 Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais 
11-14 anos 53,6% 33,9% 12,5% 
≥ 15 anos 73,4% 21,7% 4,9% 

 a) (χ² = 21.84, g. l. =2, p<.001). n=591 
 
 

 
 

Quadro Síntese: Violência 
 

 Quando questionados acerca do envolvimento em lutas durante o último ano 
verifica-se que mais de metade dos jovens refere não se ter envolvido em nenhuma luta, 
sendo no entanto os rapazes e os jovens mais novos quem mais reporta o seu 
envolvimento em lutas. 
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AMBIENTE FAMILIAR 
 

• Agregado familiar 
Podemos verificar que grande parte dos jovens, refere viver com a mãe e com o pai.  
 

Mora com... 
Mãe (n=548) 89,8% 
Pai (n=455) 74,6% 

 
 
Em relação ao tipo de família, constatamos pelo quadro seguinte que a maioria dos 

jovens refere morar com uma família de tipo nuclear (constituída por pai e mãe). Seguem-se os 
jovens que dizem morar com família do tipo monoparental (apenas um dos pais) e aqueles que 
dizem não morar com nenhum dos pais.  
 

Tipo de família (n=610) 
Nuclear Monoparental Não vive com nenhum dos pais 
72,0% 20,5% 7,5% 

 
 
• Relação com a família 

No que diz respeito à família, embora a maioria dos alunos considere ser fácil falar com 
os pais, especialmente com a mãe, alguns referem dificuldades a este nível, sobretudo no diálogo 
com o pai. 

  

Facilidade em falar com...  
 Fácil Difícil Não tenho/não vejo 
Pai (n=563) 48,1% 40,0% 11,9% 
Mãe (n=592) 68,9% 24,0% 7,1% 

 
 Em relação ao diálogo com os progenitores, são os rapazes e os adolescentes mais 
novos que consideram ser mais fácil falar com o pai, havendo diferenças significativas na 
comunicação com o pai, mas não na comunicação com a mãe. 
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Comparação entre género 
 Facilidade em falar com o pai a) Facilidade em falar com a mãe b) 
 Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
Rapaz 54,7% 34,0% 11,3% 70,0% 22,5% 7,5% 
Rapariga 40,7% 46,8% 12,5% 67,7% 25,6% 6,7% 

a) (χ² = 11.58, g. l. = 2, p<.01). n=563 
b) (χ² = .864, g. l. = 2, p=.649). n=592 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
 Facilidade em falar com o pai a) Facilidade em falar com a mãe b) 
 Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
11-14 anos 51,7% 37,3% 11,0% 71,1% 22,5% 6,4% 
≥ 15 anos 40,0% 45,9% 14,1% 64,3% 26,9% 8,8% 

a) (χ² = 6.49, g. l. = 2, p<.05). n=561 
b) (χ² = 2.88, g. l. = 2, p=.236). n=590 (n.s.) 

 
 

 
Quadro Síntese: Ambiente Familiar 

 
 Relativamente ao agregado familiar, verifica-se que a grande maioria dos jovens 
refere viver com a mãe, seguindo-se os que vivem com o pai. 
 No que concerne o tipo de família, observa-se que a maioria dos jovens refere 
morar numa família do tipo nuclear (constituída por pai e mãe), seguindo-se os jovens que 
reportam morar numa família do tipo monoparental (apenas um dos pais). 
 Em relação à comunicação com a família, a maioria dos jovens considera ser fácil 
falar com os pais, especialmente com a mãe, notando-se mais dificuldades no diálogo com 
o pai. 
 No que respeita a comparações nesta questão, verifica-se que são os rapazes e os 
jovens mais novos quem refere maior facilidade em falar com o pai, não se verificando 
diferenças na comunicação com a mãe.  
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RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES 
 

• Número de amigos(as)  
 

Quando questionados sobre o número de amigos, a maioria dos jovens da amostra 
refere ter dois ou mais amigos. 

Número de amigos(as) (n=593) 
Nenhum Um Dois ou mais 

2,5% 6,4% 91,1% 
 

Quando se analisam as diferenças entre género e grupos etários verifica-se que as 
diferenças não são estatisticamente significativas.  

Comparação entre género 
 Número de amigos a) 
 Nenhum Um Dois ou mais 
Rapaz  3,5% 6,4% 90,1% 
Rapariga  1,4% 6,4% 92,2% 

                                                a) (χ² = 2.65, g.l. = 2, p=.265). n=593 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
 Número de amigos a) 
 Nenhum Um Dois ou mais 
11-14 anos 2,5% 7,1% 90,4% 
≥ 15 anos 2,7% 4,9% 92,4% 

                                                   a) (χ² = 1.11, g.l. = 2, p=.573). n=591 (n.s.) 
 
 

 
Quadro Síntese: Relações de Amizade 

 
 Relativamente ao número de amigos verifica-se que a maior parte dos jovens refere 
ter dois ou mais amigos, seguindo-se os adolescentes que afirmam ter apenas um amigo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  57 

AMBIENTE ESCOLAR  
 

• Gostar da escola 
 

Das respostas obtidas, a maioria dos jovens diz gostar da escola. 
 

Gostar da escola (n=595) 
Gosto Não gosto 
78,8% 21,2% 

 
São as raparigas quem mais diz gostar da escola, quando comparadas com os rapazes. 

Em relação à diferença entre grupos etários verifica-se que esta não é estatisticamente 
significativa. 

Comparação entre género 
Gostar da escola a) 

 Gosto Não gosto 
Rapaz 74,0% 26,0% 
Rapariga 84,1% 15,9% 

                     a) (χ² =8.99, g. l. = 1, p<.01). n=595 
 

Comparação entre grupos etários 
Gostar da escola a) 

 Gosto Não gosto 
11-14 anos 80,0% 20,0% 
≥ 15 anos 76,5% 23,5% 

                 a) (χ² = .876, g. l. = 1, p=.349). n=593 (n.s.) 
 

• Capacidade escolar  
 
Quase metade dos jovens, quando questionados sobre aquilo que os professores 

pensam da sua capacidade escolar, refere que os professores consideram que têm uma 
capacidade escolar boa/média. 
 

Percepção dos professores sobre a capacidade académica (n=589) 
Muito boa Boa/Média Inferior à média 

38,7% 46,2% 15,1% 
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Em relação ao género verifica-se que as diferenças não são estatisticamente 
significativas. 

 
Comparação entre género 

Percepção dos professores sobre a capacidade académica a) 
 Muito boa Boa/Média Inferior à média 
Rapaz 35,9% 48,2% 15,9% 
Rapariga 41,8% 43,9% 14,3% 

a) (χ²=2,13, g. l. = 2, p=.345). n=589 (n.s.) 
  
 Para a idade verifica-se que são os mais novos que consideram que os professores 
acham que a sua capacidade escolar é muito boa. 

 
Comparação entre grupos etários 

Percepção dos professores sobre a capacidade académica a) 
 Muito boa Boa/Média Inferior à média 

11-14 anos 41,7% 43,0% 15,3% 
≥ 15 anos 30,9% 54,3% 14,9% 

a) (χ² =7.20, g. l. = 2, p<.05). n=587  
 
 

Quadro Síntese: Ambiente Escolar 
 

 Para as questões associadas ao ambiente escolar, a maioria dos adolescentes 
afirma gostar da escola e considera que os professores os percepcionam com uma 
capacidade escolar média. São as raparigas que afirmam mais frequentemente que gostam 
da escola e os mais novos que consideram que os professores acham a sua capacidade 
escolar muito boa. 
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SAÚDE POSITIVA 
 
• Felicidade  
 

Quando questionados em relação ao sentimento de felicidade, a grande maioria dos 
jovens responde que se sente feliz.  
 

Percepção da felicidade (n=589) 
Feliz Infeliz 

79,3% 20,7% 
 

Podemos verificar que as diferenças para o género e grupo etário não são 
estatisticamente significativas. 

 
Comparação entre género 
Percepção da felicidade a) 

 Sim Não 
Rapaz 81,5% 18,5% 
Rapariga 76,9% 23,1% 

a) (χ² = 1.91, g.l. = 1, p=.167). n=589 (n.s.)  
 

Comparação entre grupos etários 
Percepção da felicidade a) 

 Sim Não 
11-14 anos 81,1% 18,9% 
≥ 15 anos 75,0% 25,0% 

a) (χ² = 2.89, g.l. = 1, p=.089). n=587 (n.s.)  
 
• Saúde positiva 
 
 Relativamente à percepção de saúde verifica-se que mais de metade dos jovens refere 
que na semana anterior ao preenchimento do questionário se sentiram frequentemente bem e em 
forma, cheios de energia, tiveram tempo suficiente para eles próprios, foram capazes de fazer as 
actividades que gostam, que os pais os trataram com justiça, divertiram-se com os amigos, foram 
capazes de prestar atenção e que raramente ou nunca se sentiram tristes e sozinhos. Um pouco 
menos de metade dos jovens diz que algumas vezes foram bons alunos na escola.  
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Pensa na  última semana 
 Raramente/ 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Bem e em forma (n=595) 10,3% 27,9% 61,8% 
Cheio(a) de energia (n=595) 10,9% 29,2% 59,8% 
Triste (n=592) 54,1% 33,3% 12,7% 
Sozinho (n=595) 67,2% 22,2% 10,6% 
Tempo suficiente pra ti (n=588) 10,0% 26,0% 63,9% 
Fazer actividades que gostas de fazer no teu 
tempo livre (n=595) 

15,6% 23,7% 60,7% 

Pais trataram-te com justiça (n=588) 14,1% 14,5% 71,4% 
Divertir com os teus amigos (n=590) 7,5% 15,4% 77,1% 
Bom aluno na escola (n=593) 20,1% 44,4% 35,6% 
Prestar atenção (n=591) 13,5% 34,0% 52,5% 
 

Comparando os rapazes com as raparigas, verificamos que os rapazes referem mais 
frequentemente que se têm sentido bem e em forma, cheios de energia, que tiveram tempo para 
eles e foram capazes de fazer actividades que gostam nos tempos livres. São também os rapazes 
que mais referem que nunca se sentiram tristes e sozinhos.  

 
Comparação entre género 

 Bem e em forma a) Cheio(a) de energia b) 
 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Rapaz 6,7% 23,6% 69,7% 9,9% 25,5% 64,6% 
Rapariga 14,2% 32,7% 53,0% 12,1% 33,5% 54,4% 
a) (χ² = 19.41, g. l. = 2, p<.001). n=595 
b) (χ² = 6.48, g. l. = 2, p<.05). n=595 
 

Comparação entre género 
 Triste c) Sozinho d) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Rapaz 65,6% 24,8% 9,6% 73,1% 17,6% 9,3% 
Rapariga 41,3% 42,7% 16,0% 60,8% 27,2% 12,0% 
c) (χ² = 35,16 g. l. = 2, p≤.001). n=592 
d) (χ² = 10,52, g. l. = 2, p≤.01). n=595 
 

Comparação entre género 
 Tempo suficiente pra ti  e) Fazer actividades que gostas de fazer 

no teu tempo livre f) 
 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Rapaz 7,5% 23,9% 68,5% 13,4% 17,9% 68,7% 
Rapariga 12,7% 28,3% 59,0% 18,1% 30,1% 51,8% 
e) (χ² = 7.06, g. l. = 2, p<.05). n=588 
f) (χ² = 18.46, g. l. = 2, p<.001). n=595 
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Comparação entre género 
 Pais trataram-te com justiça g) Divertir com os amigos h) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Rapaz 13,5% 13,5% 73,0% 7,1% 15,4% 77,5% 
Rapariga 14,8% 15,5% 69,7% 7,9% 15,4% 76,7% 
g) (χ² = .813, g. l. = 2, p=.666). n=588 (n.s.) 
h) (χ² = .142, g. l. = 2, p=.932). n=590 (n.s.) 
 

Comparação entre género 
 Bom aluno na escola i) Prestar atenção j) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Rapaz 20,3% 42,8% 37,0% 13,2% 32,8% 54,0% 
Rapariga 19,9% 46,1% 34,0% 13,9% 35,4% 50,7% 
i) (χ² = .740, g. l. = 2, p=.691). n=593 (n.s.) 
j) (χ² = .651, g. l. = 2, p=.722). n=591 (n.s.) 
 
 
 Em relação aos grupos etários verifica-se que são os jovens mais novos que mais 
frequentemente afirmam que se sentiram bem e em forma, cheios de energia, que tiveram tempo 
para eles próprios, que foram capazes de fazer actividades que gostam nos tempos livres, que se 
divertiram com os amigos, foram bons alunos na escola e que nunca se sentiram tristes e 
sozinhos.  
 

Comparação entre grupos etários 
 Bem e em forma a) Cheio(a) de energia b) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
11-14 anos 8,3% 24,5% 67,2% 9,7% 26,2% 64,1% 
≥ 15 anos 14,8% 35,7% 49,5% 13,2% 36,3% 50,5% 
a) (χ² = 17.45, g. l. = 2, p<.001). N=594 
b) (χ² = 9.62, g. l. = 2, p<.01). N=594 
 
 

Comparação entre grupos etários 
 Triste c) Sozinho d) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
11-14 anos 59,9% 29,3% 10,8% 70,9% 19,7% 9,5% 
≥ 15 anos 41,2% 42,3% 16,5% 59,3% 28,0% 12,6% 

c) (χ² = 17,78, g. l. = 2, p≤.001). N=591 
d) (χ² = 7,68, g. l. = 2, p≤.05). N=594 
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Comparação entre grupos etários 
 Tempo suficiente para ti  e) Actividades que gostas de fazer no 

teu tempo livre f) 
 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
11-14 anos 8,6% 23,3% 68,1% 14,3% 20,9% 64,8% 
≥ 15 anos 13,3% 32,2% 54,4% 18,7% 29,7% 51,6% 

e) (χ² = 10.31, g. l. = 2, p<.01). N=588 
f) (χ² = 9.27, g. l. = 2, p≤.01). N=594 

 
Comparação entre grupos etários 

 Pais trataram-te com justiça g) Divertir com os amigos h) 
 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
11-14 anos 13,0% 14,7% 72,2% 5,9% 14,2% 79,9% 
≥ 15 anos 16,7% 13,9% 69,4% 11,0% 18,2% 70,7% 
g) (χ² = 1.37, g. l. = 2, p=.504). N=587 (n.s.) 
h) (χ² = 7.16, g. l. = 2, p<.05). N=589 
 

Comparação entre grupos etários 
 Bom aluno na escola i) Prestar atenção j) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
11-14 anos 19,2% 41,6% 39,2% 13,2% 31,4% 55,4% 
≥ 15 anos 21,5% 50,8% 27,6% 13,7% 40,1% 46,2% 

i) (χ² = 7.45, g. l. = 2, p<.05). N=592 
j) (χ² = 4.89, g. l. = 2, p=.087). N=590 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Saúde Positiva 
 

 Grande parte dos adolescentes afirma que se sentem felizes, bem e em forma, que 
tiveram tempo para eles próprios, que os pais os trataram com justiça e que se divertiram 
com os amigos. Pouco mais de metade refere que na última semana (anterior à aplicação 
do questionário), sentiram-se cheios de energia, foram capazes de fazer actividades que 
gostam nos tempos livres e que foram capazes de prestar atenção. 
 São os rapazes e os adolescentes mais novos que mais frequentemente referem 
sentir-se bem e em forma, cheios de energia, capazes de fazer actividades que gostam nos 
tempos livres, que tiveram tempo para eles próprios e que nunca se sentiram tristes e 
sozinhos. São os adolescentes mais novos, quando comparados com os mais velhos, que 
dizem mais vezes que se divertiram com os amigos e que foram bons alunos na escola. 
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AMOSTRA 2 
 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos sujeitos que constituem a 
Amostra 2 (sujeitos que responderam “sim” à questão 39 do questionário Risco e 
Resiliência e questão 91 do questionário HBSC e excluídos os sujeitos que 
responderam que tinham uma doença crónica) (n=444). 
 
Os dados que se apresentam a seguir são relativos às seguintes áreas: 
 

⇒ Hábitos Alimentares e de Higiene 

⇒ Imagem do Corpo 

⇒ Uso de Subsâncias 

⇒ Violência 

⇒ Ambiente Escolar 

⇒ Saúde Positiva 

⇒ Comportamentos de Saúde 

⇒ Comportamentos  Sexuais 
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HÁBITOS ALIMENTARES E DE HIGIENE 
 

• Tipo de Alimentação 
 

No quadro seguinte verifica-se que cerca de metade dos jovens consome fruta pelo 
menos uma vez por dia, mais de metade dos jovens consome vegetais e doces, pelo menos uma 
vez por semana. Quase metade dos jovens consome colas e outros refrigerantes pelo menos uma 
vez por semana. 
 

Alimentos consumidos 
 Raramente  

ou nunca 
Pelo menos  

uma vez/semana 
Pelo menos  
uma vez/dia 

Fruta (n=426) 11,3% 41,5% 47,2% 
Vegetais (n=422) 12,1% 53,6% 34,4% 
Doces (n=423) 21,0% 56,3% 22,7% 
Colas ou outros 
refrigerantes (n=426) 

26,3% 45,1% 28,6% 

 
Não existem diferenças significativas entre rapazes e raparigas em relação ao consumo 

de fruta, vegetais e doces. Os rapazes consomem mais colas e outros refrigerantes do que as 
raparigas. Para a idade verifica-se que as diferenças não são estatisticamente significativas. 

  
Comparação entre género 

Alimentos 
 Fruta a) Vegetais b) 

 Rara/ ou 
nunca 

Pelo menos 
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 

Rara/ 
ou 

nunca 

Pelo menos  
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 
Rapaz 12,0% 38,9% 49,1% 14,0% 54,4% 31,6% 
Rapariga 10,5% 44,3% 45,2% 10,1% 52,7% 37,2% 
a) (χ² = 1.31, g. l. = 2, p=.520). N=426 (n.s.)  
b) (χ² = 2.28, g. l. = 2, p=.320). N=422 (n.s.) 

 
Comparação entre género 

Alimentos 
 Doces a) Colas ou outros refrigerantes b) 

 Rara/ 
ou 

nunca 

Pelo menos 
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 

Rara/ ou 
nunca 

Pelo menos  
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 
Rapaz 21,8% 53,7% 24,5% 21,8% 44,9% 33,3% 
Rapariga 20,3% 58,9% 20,8% 31,0% 45,2% 23,8% 
a) (χ² = 1.28, g. l. = 2, p=.527). N=423 (n.s.) 
b) (χ² = 6.80, g. l. = 2, p<.05). N=426 
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Comparação entre grupos etários 
Alimentos 

 Fruta a) Vegetais b) 
 Rara/ 

ou 
nunca 

Pelo menos 
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 

Rara/ 
ou 

nunca 

Pelo menos  
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 
11-14 anos 9,9% 40,1% 50,0% 13,1% 51,6% 35,3% 
≥ 15 anos 13,4% 44,2% 42,4% 10,7% 56,5% 32,7% 
 a) (χ² = 2.73, g. l. = 2, p=.255). N=424 (n.s.) 
 b) (χ² = 1.13, g. l. = 2, p=.569). N=420 (n.s.) 

 
 

Comparação entre grupos etários 
Alimentos 

 Doces a) Colas ou outros refrigerantes b) 
 Rara/ 

ou 
nunca 

Pelo menos 
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 

Rara/ 
ou 

nunca 

Pelo menos  
uma 

vez/sem. 

Pelo menos  
uma  

vez/dia 
11-14 anos 23,6% 52,0% 24,4% 27,8% 44,8% 27,4% 
≥ 15 anos 17,5% 63,2% 19,3% 24,4% 45,3% 30,2% 
a) (χ² = 5.18, g. l.= 2, p=.075). N=421 (n.s.) 
b) (χ² = .734, g. l.= 2, p=.693). N=424 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Hábitos Alimentares e de Higiene 
 

 No que se refere aos hábitos alimentares, cerca de metade dos adolescentes come 
fruta pelo menos uma vez por dia, vegetais e doces pelo menos uma vez por semana e 
pouco menos de metade bebe colas ou outros refrigerantes pelo menos uma vez por 
semana. São os rapazes quem consome mais frequentemente colas ou outros 
refrigerantes. 
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IMAGEM DO CORPO 
 

• Imagem do corpo / vontade de mudar 
 

Mais de metade dos jovens afirma que gostaria de alterar alguma coisa no seu corpo. 

 

Alterar alguma coisa no corpo (n=421) 
Sim Não 

57,2% 42,8% 
 

São as raparigas, quando comparadas com os rapazes, que mais dizem que gostariam 
de alterar alguma coisa no seu corpo. 

 
Comparação entre género 

Alterar alguma coisa no corpo a) 
 Sim Não 
Rapaz 47,2% 52,8% 
Rapariga  67,5% 32,5% 

                a) (χ² = 17.71, g.l.=1, p<.001). N=421 
 

Verifica-se que são os adolescentes mais velhos quem mais refere gostar de alterar 
alguma coisa no seu corpo. 

Comparação entre grupos etários 
Alterar alguma coisa no corpo  a) 

 Sim Não 
11-14 anos 51,6% 48,4% 
≥ 15 anos 66,3% 33,7% 

     a) (χ² = 8.88, g.l. = 1, p<.01). N=419 
 
 

Quadro Síntese: Imagem do Corpo 
 

 Relativamente à imagem do corpo/vontade de mudar, mais de metade dos jovens 
afirma que gostaria de alterar alguma coisa no seu corpo, sendo as raparigas e os jovens 
mais velhos quem mais reporta essa vontade. 
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USO DE SUBSTÂNCIAS 
 
• Consumo de drogas no último mês 

 
A maioria dos jovens relata não ter consumido drogas no último mês.  
 
 

Consumo de drogas no último mês (n=415) 
Nenhuma  Uma vez Mais que uma vez Consumo regularmente 

95,7% 1,4% 1,0% 1,9% 
 

Os rapazes dizem, mais frequentemente que as raparigas, consumir drogas 
regularmente. Para a idade verifica-se que as diferenças não são estatisticamente significativas. 

 
Comparação entre género 

Consumo de drogas no último mês  a) 
 Nenhuma  Uma vez Mais que uma vez Consumo regularmente 
Rapaz  95,8% 0,0% 0,9% 3,3% 
Rapariga  95,6% 3,0% 1,0% 0,5% 
a)  (χ² = 10.51, g.l. = 3, p<.05). N=415 
 

Comparação entre grupos etários 
Consumo de drogas no último mês 

 Nenhuma  Uma vez Mais que uma vez Consumo regularmente 
11-14 anos 96,3% 0,4% 0,8% 2,4% 
≥ 15 anos 94,6% 3,0% 1,2% 1,2% 

a)  (χ² = 5.56, g.l.= 3,  p=.135). N=413 (n.s.) 
 
 
• Consumo de Marijuana (erva, haxixe) 

 
A maioria dos jovens afirma que não consumiu marijuana nos últimos 30 dias ou nos 

últimos 12 meses. 
 

Consumo de Marijuana (erva,haxixe) 
 Nunca Algumas vezes Muitas vezes 

Nos últimos 30 dias (n=408) 98,0% 1,0% 1,0% 
Nos últimos 12 meses (n=409) 94,9% 3,4% 1,7% 
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 As diferenças entre os rapazes e as raparigas não são significativas. São os jovens mais 
novos que afirmam mais frequentemente que nunca consumiram marijuana nos últimos 12 meses. 

 
Comparação entre géneros 

Consumo de Marijuana 
 Nos últimos 30 dias a) Nos últimos 12 meses b) 

 Nunca Algumas 
vezes 

Muitas vezes Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Rapaz 97,6% 1,0% 1,4% 95,2% 2,9% 1,9% 
Rapariga 98,5% 1,0% 0,5% 94,6% 4,0% 1,5% 

  a) (χ² = .952, g. l. = 2, p=.621). N=408 (n.s.) 
  b) (χ² = .460, g. l.= 2, p=.794). N=409 (n.s.) 

 
Comparação entre grupos etários 

Consumo de Marijuana 
 Nos últimos 30 dias a) Nos últimos 12 meses b) 

 Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

11-14 anos 98,4% 0,8% 0,8% 97,9% 1,2% 0,8% 
≥ 15 anos 97,5% 1,3% 1,3% 90,4% 6,6% 3,0% 

  a) (χ² = .402, g. l.= 2, p=.818). n=406 (n.s.) 
  b) (χ² = 11.59, g. l.= 2, p<.01). N=407 

 
 

Quadro Síntese: Uso de Substâncias 
 

 
 No que respeita ao consumo de drogas no último mês verifica-se que a grande 
maioria dos jovens refere não ter consumido nenhuma vez, observando-se, nos poucos 
jovens que referem consumir, que são os rapazes quem mais refere consumir 
regularmente. 
 Quando analisado o consumo de Marijuana, verifica-se também aqui que a grande 
maioria dos jovens refere não ter consumido marijuana no último mês ou no último ano. 
Nesta questão são os jovens mais novos que afirmam mais frequentemente não ter 
consumido marijuana no último ano. 
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VIOLÊNCIA 
 

• Comportamentos de provocação 
 
 Verifica-se que mais de metade dos jovens refere que nunca foi provocado ou participou 
em provocações a outros colegas na escola. 
 

Comportamentos de provocação 

 Nunca Uma vez/período a 
uma vez/sem. 

Várias vezes/sem. 

Provocado na escola nos últimos 
dois meses (n=418) 

51,2% 39,0% 9,8% 

Provocou na escola nos últimos 
dois meses (n=415) 

64,8% 31,3% 3,9% 

  
Para as diferenças entre géneros, os resultados não são estatisticamente significativos. 

 
Comparação entre género 

Provocado na escola (últimos 2 meses) a) 
 Nunca Uma vez/período a uma vez/sem. Várias vezes/sem. 
Rapaz 51,7% 39,8% 8,5% 
Rapariga 50,7% 38,2% 11,1% 
     a) (χ² = .800, g. l. = 2, p=.670). n=418 (n.s.) 

 
Comparação entre género 

Provocar na escola (últimos 2 meses) a) 
 Nunca Uma vez/período a uma vez/sem. Várias vezes/sem. 
Rapaz 59,5% 35,7% 4,8% 
Rapariga 70,2% 26,8% 2,9% 
     a) (χ² = 5.36, g. l. = 2, p=.069). n=415 (n.s.) 
 
 
 Verifica-se que são os jovens mais novos quem afirma mais frequentemente ter 
participado em provocações na escola nos últimos dois meses. No que se refere ao ser provocado 
nos últimos dois meses verifica-se que as diferenças entre os grupos etários não são 
estatisticamente significativas. 
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Comparação entre grupos etários 
Provocado na escola (últimos 2 meses) a) 

 Nunca Uma vez/período a uma vez/sem. Várias vezes/sem. 
11-14 anos 49,4% 38,9% 11,7% 
≥ 15 anos 53,5% 39,4% 7,1% 
     a) (χ² = 2.59, g. l. = 2, p=.274). n=417 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Provocar na escola (últimos 2 meses) a) 

 Nunca Uma vez/período a uma vez/sem. Várias vezes/sem. 
11-14 anos 60,4% 33,9% 5,7% 
≥ 15 anos 71,0% 27,8% 1,2% 
     a) (χ² = 8.22, g. l. = 2, p<.05). n=414 

 
 

Quadro Síntese: Violência 
 

 Relativamente a comportamentos de provocação mais de metade dos jovens nega 
ter sido provocado ou ter participado em provocações. Quando comparadas as idades, 
verifica-se que são os jovens mais novos quem mais afirma ter participado frequentemente 
em provocações na escola nos últimos dois meses. 
  

 
 
 

AMBIENTE ESCOLAR  
 

• Pressão com os trabalhos de casa  
 

Pode-se verificar que mais de metade dos jovens afirma sentir alguma pressão com os 
trabalhos de casa. 

 
Pressão com os trabalhos de casa (n=423) 

Nenhuma Alguma  Muita 
18,0% 66,4% 15,6% 

 
Em relação às diferenças entre géneros verifica-se são os rapazes quem mais 

frequentemente refere não sentir pressão com os trabalhos de casa. Para a idade verifica-se que 
as diferenças não são estatisticamente significativas. 
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Comparação entre género 
Pressão com os trabalhos de casa a) 

 Nenhuma Alguma Muita 
Rapaz 22,0% 65,4% 12,6% 
Rapariga 13,9% 67,5% 18,7% 

                                                                             a) (χ²=6.39, g. l. = 2, p<.05). n=423 
 

Comparação entre grupos etários 
Pressão com os trabalhos de casa a) 

 Nenhuma Alguma  Muita 
11-14 anos 20,7% 66,5% 12,7% 
≥ 15 anos 14,1% 66,5% 19,4% 

        a) (χ² =5.36, g. l = 2, p=.069). n=421 (n.s.) 
 
 
• Os alunos da turma gostam de estar juntos  

 
Em relação aos colegas, a maioria dos jovens diz que os alunos da turma gostam de 

estar juntos. 
 

Os alunos da turma gostam de estar juntos (n=424) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
76,2% 15,3% 8,5% 

 
Em relação ao género e à idade verifica-se que as diferenças não são estatisticamente 

significativas. 
 

Comparação entre género 
Os alunos da turma gostam de estar juntos a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Rapaz 78,5% 15,4% 6,1% 
Rapariga 73,8% 15,2% 11,0% 

             a) (χ² = 3.28, g. l.= 2, p=.194). n=424 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Os alunos da turma gostam de estar juntos a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
11-14 anos 78,2% 12,7% 9,1% 
≥ 15 anos 72,9% 19,4% 7,6% 
    a) (χ² =3.60, g. l.= 2 p=.166). n=422 (n.s.) 
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• Os colegas são simpáticos e prestáveis  
 

Também a maioria dos jovens diz que os seus colegas são simpáticos e prestáveis. 
 

Os colegas são simpáticos e prestáveis (n=423) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
79,0% 12,8% 8,3% 

 
 As diferenças entre os géneros e de idade não são estatisticamente significativas. 

 
Comparação entre género 

Os colegas são simpáticos e prestáveis a) 
 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Rapaz 81,8% 11,7% 6,5% 
Rapariga 76,1% 13,9% 10,0% 

          a) (χ²=2.40, g. l.= 2, p=.301). n=423 (n.s.) 
 
 

Comparação entre grupos etários 
Os colegas são simpáticos e prestáveis a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
11-14 anos 79,3% 12,0% 8,8% 
≥ 15 anos 78,2% 14,1% 7,6% 

      a) (χ² = .537, g. l.= 2, p=.765). n=421 (n.s.) 
 
 
• Os colegas aceitam-me como sou  
 

A maioria dos jovens considera que os colegas os aceitam como são. 
 

Os colegas aceitam-me como sou (n=423) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
76,8% 11,1% 12,1% 

 
 

Comparando as diferenças entre género podemos observar pelo quadro seguinte que 
são os rapazes quem mais refere que os colegas os aceitam como são. 
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Comparação entre género 
Os colegas aceitam-me como sou a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Rapaz 82,2% 8,4% 9,3% 
Rapariga 71,3% 13,9% 14,8% 

              a) (χ²= 7.13, g. l.= 2, p<.05). n=423 
 
Não existem diferenças significativas entre os grupos etários 

 
Comparação entre grupos etários 

Os colegas aceitam-me como sou a) 
 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 

11-14 anos 79,3% 8,4% 12,4% 
≥ 15 anos 72,9% 15,3% 11,8% 
   a) (χ² =4.91, g. l.= 2, p=.086). n=421 (n.s.) 

 
 

 
Quadro Síntese: Ambiente Escolar 

 
 

 Mais de metade dos jovens afirma sentir alguma pressão com os trabalhos de casa, 
que os alunos da turma gostam de estar juntos, que os colegas são simpáticos e prestáveis 
e que os colegas os aceitam como são.  
 As raparigas referem mais vezes que sentem pressão com os trabalhos de casa e 
os rapazes dizem mais frequentemente que os colegas os aceitam como eles são. 
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SAÚDE POSITIVA 

 
• Percepção de Saúde  
 

Nos quadros seguintes podemos observar que pouco menos de metade dos jovens acha 
que tem uma saúde boa. 

 

Percepção de saúde (n=425) 
Excelente Boa Razoável Má 

23,1% 44,2% 28,9% 3,8% 
 
 

Comparando os rapazes com as raparigas verifica-se que as raparigas percepcionam 
menos frequentemente a sua saúde como sendo excelente. Em relação à idade, à medida que 
esta aumenta, vai diminuindo o número de jovens que percepciona a sua saúde como sendo 
excelente. São os jovens mais novos quem mais percepciona a sua saúde como boa ou 
excelente. 

Comparação entre género 
Percepção de saúde a) 

 Excelente Boa Razoável Má 
Rapaz 31,6% 45,6% 19,5% 3,3% 
Rapariga 14,3% 42,9% 38,6% 4,3% 
  a) (χ² = 27.63, g. l. = 3, p<.001). n=425 

 
Comparação entre grupos etários 

Percepção de saúde a) 
 Excelente Boa Razoável Má 
11-14 anos 26,2% 48,4% 21,8% 3,6% 
≥ 15 anos 18,1% 38,6% 39,2% 4,1% 

a) (χ² = 15.81 g. l. = 3, p≤.001). n=423 
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• Satisfação com a vida  
 

Em relação à satisfação com a vida verifica-se que, numa escala de 0 a 10 pontos (0 = 
pior vida possível a 10 = melhor vida possível), os jovens posicionam-se um pouco acima do ponto 
médio da escala (valor médio=6,8). 

 
Média satisfação com a vida (n=422) 

Valor médio  D.P. Mín. Máx. 
6,8 2,2 0 10 

 
As diferenças entre os géneros não são estatisticamente significativas. 
 

T-test – Comparação de médias pelo género 
Satisfação com a vida 

 Média Desvio Padrão t P 
Rapaz (n=215) 6,87 2,3 .544 .587 
Rapariga (n=207) 6,75 2,0 

 
À medida que a idade aumenta verificamos um decréscimo do valor médio da satisfação 

com a vida. Entre os onze e os catorze anos a média é de aproximadamente sete, nos jovens de 
quinze anos ou mais, a média é aproximadamente seis. 
 

T-test – Comparação de médias pelo grupo etário 
Satisfação com a vida 

 Média Desvio Padrão t P 
11-14 anos(n=251) 7,06 2,2 2,869 .004 
 ≥ 15 anos (n=170) 6,44 2,0 

 
Quadro Síntese: Saúde Positiva 

 
 Relativamente à saúde, quase metade dos jovens percepciona a sua saúde como 
sendo boa. Para a satisfação com a vida, os jovens indicam um valor aproximado de sete 
(de 0 a 10). 
 As raparigas percepcionam menos frequentemente a sua saúde como sendo 
excelente. Os jovens mais novos são os que percepcionam mais frequentemente a sua 
saúde como sendo excelente e indicam um valor médio de satisfação com a vida mais 
elevado, comparativamente com os mais velhos. 
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COMPORTAMENTOS DE SAÚDE 
 
• Problemas de saúde 
 

Pode-se verificar pelo quadro seguinte que, dos jovens que refere ter algum problema de 
saúde, pouco menos de metade afirma ter outra doença prolongada, incapacidade ou problema de 
saúde não especificada no questionário. Segue-se a deficiência visual e a defeciência motora. 
Mais de metade refere que não tem nenhuma doença diagnosticada por um médico. Quando 
questionados sobre se tomam medicamentos, quase metade diz que não tem nenhuma doença 
prolongada, seguidos dos que afirmam que não tomam nenhum medicamento. 

Relativamente ao facto da doença afectar a assiduidade e participação na escola, quase 
metade dos jovens afirma que não tem nenhuma doença prolongada, seguido dos que referem 
que a doença não afecta a assiduidade e participação na escola. No que se refere aos tempos 
livres, os jovens afirmam mais frequentemente que a doença não afecta a sua participação nos 
mesmos. 

Quase metade dos adolescentes diz que não tem nenhuma doença prolongada, quando 
questionados sobre há quanto tempo têm conhecimento da mesma. Logo a seguir surgem 
aqueles que sabem da doença desde que nasceram. Quanto à questão sobre a necessidade de 
utilizar algum equipamento especial, cerca de metade dos jovens afirma que não necessitam de 
nenhum equipamento. 

Problema de Saúde 
Deficiência motora (n=70) 15,8% 
Deficiência visual (n=92) 20,7% 

Deficiência auditiva (n=44) 9,9% 

Deficiência da linguagem (n=59) 13,3% 

Outra (n=206) 46,4% 

Tens alguma doença prolongada, incapacidade ou problema de saúde diagnosticada por 
um médico? (n=434) 

Sim 46,1% 
Não 53,9% 

Tomas algum medicamento?(n=428) 
Não tenho nenhuma doença prolongada, 

incapacidade ou problema de saúde 
Sim (tomo 

medicamentos) 
Não (não tomo 
medicamentos) 

44,9% 25,9% 29,2% 
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Essa doença afecta a tua assiduidade e participação na escola? (n=426) 
Não tenho nenhuma doença prolongada, 

incapacidade ou problema de saúde 
Sim Não  

43,4% 23,9% 32,4% 
Essa doença afecta a tua participação em actividades de tempos livres?(n=438) 

Não tenho nenhuma doença prolongada, 
incapacidade ou problema de saúde 

Sim Não  

31,7% 34,0% 34,2% 
 

Há quanto tempo tu ou teus pais sabem que tu tens essa doença?(n=426) 
Não tenho nenhuma doença 

prolongada, incapacidade ou problema 
de saúde 

Desde que 
nasci 

Durante a minha 
infância 

Há menos 
de 2 anos 

46,9% 24,9% 20,0% 8,2% 
Essa doença leva a que tenhas de usar um equipamento especial, como por exemplo, 

canadianas, cadeiras de rodas, aparelho auditivo, computador adaptado?(n=435) 
Não tenho nenhuma doença prolongada, incapacidade 

ou problema de saúde 
Sim Não  

28,7% 22,5% 48,7% 
 

 
Quadro Síntese: Comportamentos de Saúde 

 
 Relativamente aos comportamentos de saúde, verifica-se que a maior parte dos 
jovens refere ter outro problema de saúde não referenciado no questionário, seguido dos 
que afirmam ter uma deficiência visual e uma deficiência motora. A maior parte refere não 
ter nenhuma doença prolongada, incapacidade ou problema de saúde diagnosticada por 
um médico. 
 Quando questionados sobre se tomam algum medicamento, a maior parte afirma 
não ter nenhuma doença prolongada, o mesmo ocorre relativamente à questão sobre se a 
doença afecta a assiduidade e participação na escola, a participação nos tempos livres e há 
quanto tempo os pais sabem da existência dessa doença. 
 Já para a questão se é necessário utilizar um equipamento especial, a maior parte 
dos jovens afirma que não são necessários estes equipamentos. 
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COMPORTAMENTOS SEXUAIS 
 

• Relações sexuais  
  

Pelo quadro seguinte verifica-se que a grande maioria dos adolescentes afirma que ainda 
não teve relações sexuais.  

Relações sexuais (n=415) 
Sim Não 

15,2% 84,8% 
 
Não se encontraram diferenças significativas entre os géneros. 

 
Comparação entre género 

Relações sexuais a) 
 Sim Não 
Rapaz 16,3% 83,7% 
Rapariga 14,0% 86,0% 

      a) (χ² = .440 g. l.= 1, p=.507). n=415 (n.s.) 
 
Verifica-se que são os jovens mais velhos que mais referem já ter tido relações sexuais. 

 
Comparação entre grupos etários 

Relações sexuais a) 
 Sim Não 

11-14 anos 8,7% 91,3% 
≥ 15 anos 24,6% 75,4% 

          a) (χ² = 19.55, g. l.= 1, p<.001). n=413 
 

• Idade da primeira relação  
 

Quando se questionam os jovens que já tiveram relações sexuais sobre a idade com que 
tiveram a primeira relação sexual, estes referem mais frequentemente ter iniciado as relações 
sexuais aos catorze anos ou mais. 

 
Idade da primeira relação 

(jovens que referem já ter tido relações sexuais)( n=10) 
11 anos ou menos  Entre 12 e 13 anos  14 anos ou mais 

10,0% 10,0% 80,0% 
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As diferenças entre os géneros e grupos etários não são estatisticamente significativas. 

Comparação entre género 
Idade da primeira relação (jovens que referem já ter tido relações sexuais) a) 

 11 anos ou menos  Entre 12 e 13 anos  14 anos ou mais 
Rapaz 16,7% 0,0% 83,3% 
Rapariga 0,0% 25,0% 75,0% 
a) (χ² = 2.19, g. l = 2, p=.335). n=10 (n.s.) 

 
Comparação entre grupos etários 

Idade da primeira relação (jovens que referem já ter tido relações sexuais) a) 
 11 anos ou menos  Entre 12 e 13 anos  14 anos ou mais 

11-14 anos 0,0% 0,0% 100,0% 
≥ 15 anos 16,7% 16,7% 66,7% 
a) (χ² = 1,67, g. l.= 2, p=.435). n=10 (n.s.) 

 
 

• Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual  
 

Dos jovens que afirmam já ter tido relações sexuais verifica-se que a grande maioria 
refere ter utilizado um método para prevenir a gravidez na última relação. 

 
Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual  

(jovens que referem já ter tido relações sexuais) (n=31) 
Utilizaram método contraceptivo Não utilizaram método contraceptivo 

83,9% 16,1% 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para o género e idade. 
Comparação entre género 

Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual a) 
 Utilizaram método contraceptivo Não utilizaram método contraceptivo 
Rapaz 76,2% 23,8% 
Rapariga 100,0% 0,0% 

a) (χ² = 2.84, g. l.= 1, p=.092). n=31 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual a) 

 Utilizaram método contraceptivo Não utilizaram método contraceptivo 
11-14 anos 81,3% 18,8% 
≥ 15 anos 86,7% 13,3% 
     a) (χ² = .168, g. l. = 1 p=.682). n=31 (n.s.) 
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Quadro Síntese: Comportamento Sexual  
 

 A maioria dos jovens refere que ainda não teve relações sexuais. Dos que já 
tiveram relações sexuais, grande parte afirma que na primeira relação sexual, tinha 14 anos 
ou mais anos e que na última vez que tiveram relações sexuais utilizaram um método para 
prevenir uma gravidez.   
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AMOSTRA 1 
 

 
Os dados apresentados a seguir correspondem somente aos sujeitos inseridos na 

Amostra 1 que responderam “sim” à questão “Tens algum problema de saúde que te 
impeça de fazer algumas coisas que os outros da tua idade fazem?” (questão 39) e 
excluídos aqueles que têm uma doença crónica (n=214). 
 
Os dados que se apresentam a seguir são relativos à seguinte área: 

⇒ Tempos Livres 

 
  

TEMPOS LIVRES 
 
• Tempos Livres 
 

Relativamente aos tempos livres, mais de metade dos jovens refere que passa entre 1 a 
3 horas por dia a ver TV. Mais de metade diz passar meia hora ou menos a jogar playstation, jogar 
computador, praticar um desporto ou a navegar na Internet ou em “chats”. Quase metade dos 
jovens afirma que passam meia hora ou menos a fazer os trabalhos de casa ou estudar e a 
conversar com amigos. Cerca de metade dos jovens diz passar quatro horas ou mais por dia a 
dormir ou fazer outra coisa. 

Tempos Livres 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

4 ou mais 
horas 

Ver TV/Vídeos DVD (n=194) 18,0% 64,4% 17,5% 
Jogar playstation (n=195) 72,3% 22,1% 5,6% 
Jogar computador (n=190) 62,6% 33,2% 4,2% 
Fazer trabalhos de casa ou esudar(n=195) 48,2% 47,2% 4,6% 
Conversar com amigos (n=195) 44,1% 43,1% 12,8% 
Praticar um desporto (n=190) 52,6% 42,1% 5,3% 
Internet e “chats” (n=189) 77,2% 18,5% 4,2% 
Dormir (n=192) 32,8% 19,3% 47,9% 
Outra coisa (n=49) 34,7% 51,0% 14,3% 
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Para os tempos livres verificou-se que as diferenças entre os géneros não são 
estatisticamente significativas para o ver TV/Vídeos ou DVD, jogar computador, conversar com 
amigos, praticar um desporto, navegar na Internet e “chats” e dormir. São os rapazes que mais 
horas durante o dia jogam playstation nos seu tempos livres. As raparigas passam mais horas a 
fazer os trabalhos de casa. 
 

Comparação entre género 
Tempos Livres 

 Ver Tv/Vídeos ou DVD a) Jogar Playstation b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Rapaz 20,2% 63,3% 16,5% 56,8% 33,3% 9,9% 
Rapariga 15,3% 65,9% 18,8% 92,9% 7,1% 0,0% 

a) (χ² = .83, g. l. = 2, p=.632). n=194 (n.s.)   b) (χ² = 31.82, g. l. = 2, p<.001). n=195  
 

Comparação entre género 
Tempos Livres 

 Jogar computador a) Fazer trabalhos de casa b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Rapaz 65,1% 30,3% 4,6% 55,0% 43,2% 1,8% 
Rapariga 59,3% 37,0% 3,7% 39,3% 52,4% 8,3% 

  a) (χ² = .98, g. l. = 2, p=.612). n=190 (n.s.)   b) (χ² = 7,7, g. l. = 2, p<.05). n=195 
 

Comparação entre género 
Tempos Livres 

 Conversar com amigos a) Praticar um desporto b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Rapaz 50,9% 39,1% 10,0% 45,3% 48,1% 6,6% 
Rapariga 36,5% 47,1% 16,5% 61,4% 34,9% 3,6% 

  a) (χ² = 4.52, g. l. = 2, p=.104). n=195 (n.s.)   b) (χ² = 5.02, g. l. = 2, p=.081). n=190 (n.s.) 
 

Comparação entre género 
Tempos Livres 

 Internet e “chats” a) Dormir b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Rapaz 77,4% 18,9% 3,8% 37,0% 16,7% 45,3% 
Rapariga 77,1% 18,1% 4,8% 27,4% 21,4% 51,2% 

  a) (χ² = .137, g. l. = 2, p=.934). n=189 (n.s.)   b) (χ² = 2.15, g. l. = 2, p=.342). n=192 (n.s.)
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Comparação entre género 
Tempos Livres 
Outra coisa a) 

 ½ hora ou menos 1 a 3 horas Mais de 4 horas 
Rapaz 56,5% 30,4% 13,0% 
Rapariga 16,0% 68,0% 16,0% 
      a)  (χ² = 9.00, g. l. = 2, p<.01).n=49 
 

Os resultados encontrados para as diferenças entre grupos etários para o ver TV/Vídeos 
ou DVD, jogar playstation, jogar computador, fazer os trabalhos de casa, conversar com amigos, 
praticar um desporto, dormir e outro, não são estatisticamente significativos. São os jovens entre 
os 11 e os 14 anos que referem mais frequentemente que navegam na Internet ou “chats”, meia 
hora ou menos por dia, e os jovens de 15 anos são os que mais frequentemente navegam na 
Internet 1 a 3 horas por dia. 
 

Comparação entre grupos etários 
Tempos Livres 

 Ver Tv/Vídeos ou DVD a) Jogar Playstation b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

11-14 anos 19,8% 62,2% 18,0% 69,6% 24,1% 6,3% 
≥ 15 anos 16,0% 66,7% 17,3% 77,8% 17,3% 4,9% 

  a) (χ² = .528, g. l. = 2, p=.768). n=192 (n.s.)   b) (χ² =1.60, g. l. = 2, p=.450). n=193 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Tempos Livres 

 Jogar computador a) Fazer trabalhos de casa b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

11-14 anos 64,5% 31,8% 3,6% 53,2% 43,2% 3,6% 
≥ 15 anos 60,3% 34,6% 5,1% 41,5% 52,4% 6,1% 

  a) (χ² = .481, g. l. = 2, p=.786). n=188 (n.s.)   b) (χ² = 2,81, g. l. = 2, p=.245). n=193 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Tempos Livres 

 Conversar com amigos a) Praticar um desporto b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

11-14 anos 51,3% 38,9% 9,7% 50,5% 44,9% 4,7% 
≥ 15 anos 33,8% 48,8% 17,5% 55,0% 38,8% 6,3% 

  a) (χ² = 6.51, g. l. = 2, p<.05). n=193    b) (χ² = .797, g. l. = 2, p=.671). n=188 (n.s.) 
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Comparação entre grupos etários 
Tempos Livres 

 Internet e “chats” a) Dormir b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

11-14 anos 84,1% 12,1 % 3,7% 37,3% 20,0% 42,7% 
≥ 15 anos 68,8% 26,3% 5,0% 27,2% 17,3% 55,6% 

  a) (χ² = 6.52, g. l. = 2, p<.05). n=187   b) (χ² = 3.22, g. l. = 2, p=.200). n=191 (n.s.) 
 

Comparação entre grupos etários 
Tempos Livres 
Outra coisa a) 

 ½ hora ou menos 1 a 3 horas Mais de 4 horas 
11-14 anos 39,3% 50,0% 10,7% 
≥ 15 anos 30,0% 50,0% 20,0% 
a) (χ² = .974, g. l. = 2, p=.615). n=49(n.s.) 
 
 

 
Quadro Síntese: Tempos Livres 

 
 Para os tempos livres verificou-se que mais de metade dos adolescentes refere 
passar entre 1 a 3 horas por dia a ver TV, Vídeos, DVD, meia hora a jogar playstation jogar 
computador e na Internet e “chats”. Cerca de metade diz que passa cerca de meia hora por 
dia a fazer os trabalhos de casa ou estudar, conversar com os amigos, praticar um 
desporto e quatro horas ou mais por dia a dormir ou fazer outra coisa. 
 Os rapazes passam mais horas a jogar playstation e afirmam mais frequentemente 
que dormem meia hora ou menos por dia nos seus tempos livres. As raparigas passam 
mais horas a fazer os trabalhos de casa ou estudar. 
 Os adolescentes mais novos são os que mais frequentemente afirmam passar meia 
hora ou menos na Internet e “chats”. 
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AMOSTRA “RISCO E RESILIÊNCIA” 
 

Os dados apresentados a seguir correspondem somente aos sujeitos que 
responderam ao questionário Risco e Resiliência na Adolescência (n=494), 
relativamente às escalas inseridas no referido questionário (Beck Youth Inventories e 
Escala de Resiliência). 

 
ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA INTERNA  

 
 
Os valores da consistência interna (α de Cronbach) das dimensões do Beck 

Youth Inventories, obtidos na amostra Risco e Resiliência (n=494), variam entre .91 (Auto-
Conceito) e .95 (Comportamento disruptivo e Depressão), o que confirma a elevada 
consistência interna da escala.  

 
Análise da consistência interna das dimensões do “Beck Youth Inventories” 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Auto-Conceito  20 .91 .33 .06-.65 
Ira 20 .94 .44 .22-.71 
Comportamento 
Disruptivo 

20 .95 .49 .27-.75 

Ansiedade 20 .92 .38 .18-.65 
Depressão 20 .95 .50 .32-.76 
 

Já os valores da consistência interna (α de Cronbach) das dimensões da Escala 
de Resiliência, obtidos para a amostra Risco e Resiliência (n=494), variam entre .49 

(Pares – Expectativas Elevadas∗) e .90 (Comunidade – Expectativas Elevadas).  

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
∗ Foi retirado um dos itens da sub-escala Pares - Expectativas Elevadas devido ao baixo valor do alfa de Cronbach. 
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Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência” – Dimensão: Ambiente Escolar 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Ambiente Escolar (Total) 9 .85 .39 .10-.70 

Ambiente Escolar – 
Relações Afectivas 

 
3 

 
.81 

 
.59 

 
.58-.60 

Ambiente Escolar – 
Expectativas Elevadas 

 
3 

 
.81 

 
.59 

 
.56-.62 

Ambiente Escolar – 
Participação 
Significativa 

 
3 

 
.59 

 
.33 

 
.23-.49 

 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência” – Dimensão: Casa 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Casa (Total) 9 .82 .33 .13-.54 

Casa – Relações 
Afectivas 

 
3 

 
.72 

 
.46 

 
.36-.56 

Casa – Expectativas 
Elevadas 

 
3 

 
.67 

 
.41 

 
.37-.47 

Casa – Participação 
Significativa 

 
3 

 
.54 

 
.28 

 
.15-.40 

 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência” – Dimensão:Comunidade 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações 

médias inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Comunidade (Total) 9 .88 .45 .14-.77 

Comunidade – Relações 
Afectivas 

 
3 

 
.89 

 
.72 

 
.68-.76 

Comunidade – Expectativas 
Elevadas 

 
3 

 
.90 

 
.74 

 
.73-.76 

Comunidade – Participação 
Significativa 

 
3 

 
.67 

 
.40 

 
.27-.63 

 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência”– Dimensão: Pares 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Pares (Total) 5 .71 .33 .10-.71 

Pares – Relações Afectivas  
3 

 
.86 

 
.68 

 
.64-.71 

Pares – Expectativas 
Elevadas 

 
2 

 
.49 

 
.33 

 
.33-.33 
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Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência”– Dimensão: Recursos Internos 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Recursos Internos – 

Cooperação e 
Comunicação 

 
3 

 
.60 

 
.33 

 
.32-.34 

Recursos Internos –  
Auto-Eficácia 

 
2 

 
.58 

 
.41 

 
.41-.41 

Recursos Internos - 
Empatia 

 
3 

 
.69 

 
.43 

 
.36-.47 

Recursos Internos – 
Resolução Problemas 

 
3 

 
.75 

 
.50 

 
.49-.51 

Recursos Internos –  
Auto-Conhecimento 

 
3 

 
.76 

 
.51 

 
.45-.55 

Recursos Internos – 
Objectivos e Aspirações 

 
3 

 
.62 

 
.35 

 
.27-.43 

 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência” – Dimensão: Relações Afectivas 
Dimensões Nº de 

Itens 
α de 

Cronbach 
Correlações médias 

inter-itens 
Min. - Máx. Correlação 

inter-itens 
Relações Afectivas 12 .83 .28 .08-.77 

 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência” –  
Dimensão: Expectativas Elevadas 

Dimensões Nº de 
Itens 

α de 
Cronbach 

Correlações médias 
inter-itens 

Min. - Máx. Correlação 
inter-itens 

Expectativas Elevadas 12 .78 .22 -.17-.77 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência”–  
Dimensão: Participação Significativa 

Dimensões Nº de 
Itens 

α de 
Cronbach 

Correlações médias 
inter-itens 

Min. - Máx.  
Correlação inter-itens 

Participação Significativa 9 .76 .26 .06-.66 
 

Análise da consistência interna da “Escala de Resiliência”–  
Dimensão: Recursos Internos 

Dimensões Nº de 
Itens 

α de 
Cronbach 

Correlações médias 
inter-itens 

Min. - Máx. Correlação 
inter-itens 

Recursos Internos 17 .88 .30 .06-.56 
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ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE GÉNERO, GRUPO ETÁRIO E 
PROBLEMA DE SAÚDE (ONE-WAY ANOVA) 

 
• Beck Youth Inventories 

 
Para o Beck Youth Inventories (cinco dimensões: ansiedade, depressão, ira, 

comportamento disruptivo e auto-conceito) verificou-se que na comparação entre rapazes e 
raparigas as diferenças só são significativas para a dimensão comportamento disruptivo, onde são 
os rapazes que apresentam médias superiores. Para o grupo etário verificou-se que as diferenças 
não foram estatisticamente significativas para nenhuma das dimensões.  

Já para o problema de saúde, as diferenças foram estatisticamente significativas 
somente para a depressão, onde são os jovens que referem que não têm nenhum problema de 
saúde que apresentam uma média superior. 

 
Descritivas das dimensões do Beck Youth Inventories 

Dimensões Média D.P. 
Auto-Conceito 74,73 13,21 

Ira 45,60 16,47 
Comportamento Disruptivo 30,48 13,70 

Ansiedade 48,41 16,62 
Depressão 38,13 16,71 

 
 

Diferenças entre os géneros para as dimensões do Beck Youth Inventories 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Auto-Conceito 74,57 13,76 74,62 12,22 .001 .969 
Ira 45,99 16,96 45,26 15,28 .177 .675 

Comport. Disruptivo 31,56 14,39 28,66 11,84 4,533 .034* 
Ansiedade 48,22 16,81 49,31 16,43 .384 .536 
Depressão 37,38 16,79 38,97 15,94 .840 .360 

          *p<.05 
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Diferenças entre grupos etários para as dimensões do Beck Youth Inventories 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Auto-Conceito 75,08 13,85 73,88 12,11 .775 .379 
Ira 46,24 16,91 45,20 15,48 .364 .547 

Comport. Disruptivo 31,42 14,93 28,91 10,98 3,333 .069 
Ansiedade 48,68 17,40 48,66 15,70 .000 .989 
Depressão 37,53 17,22 38,86 15,38 .593 .442 

 
 

Diferenças entre problema de saúde para as dimensões do Beck Youth Inventories 
 

Dimensões 
Problema de saúde   

F 
 

p 
Sim Não 

 Média D.P. Média D.P.   
Auto-Conceito 74,00 12,17 75,00 13,90 .547 .460 

Ira 45,42 15,42 45,96 16,99 .098 .754 
Comport. Disruptivo 29,14 11,52 31,51 14,96 2,978 .085 

Ansiedade 47,69 16,16 49,62 17,04 1,220 .270 
Depressão 36,02 13,92 40,00 18,36 5,393 .021* 

             *p<.05 
 
 
• Califórnia Health Kids Survey – Escala de Resiliência 

 
Relativamente à Escala de Resiliência, que avalia os recursos internos e externos da 

resiliência, na comparação entre os géneros, as diferenças revelaram-se significativas apenas 
para as dimensões Relações Afectivas, Ambiente Escolar – Expectativas Elevadas, Pares (Total), 
Pares – Relações Afectivas, Recursos Internos – Empatia, Recursos Internos – Resolução de 
Problemas, onde as raparigas apresentam médias superiores, e ainda para a dimensão 
Comunidade – Participação Significativa, onde são os rapazes que apresentam média superior, 
quando comparados com as raparigas. 

 
 
 
 
 
 



  90 

Descritivas das dimensões da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 

Relações Afectivas (Total) 40,30 9,01 
Expectativas Elevadas (Total) 43,75 8,32 

Participação Significativa (Total) 27,42 7,29 
Recursos Internos (Total) 59,79 12,55 

 
 

Descritivas da dimensão Ambiente Escolar da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 

Ambiente Escolar (Total) 11,49 3,25 
Ambiente Escolar – Relações Afectivas 32,14 7,48 

Ambiente Escolar – Expectativas Elevadas 11,44 3,07 
Ambiente Escolar – Participação Significativa 9,17 2,83 

 
 

Descritivas da dimensão Casa da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 
Casa (Total) 33,04 7,36 

Casa – Relações Afectivas 11,88 3,05 
Casa – Expectativas Elevadas 11,61 2,89 

Casa – Participação Significativa 9,54 2,90 
 
 

Descritivas da dimensão Comunidade da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 

Comunidade (Total) 28,86 9,90 
Comunidade – Relações Afectivas 10,12 4,18 

Comunidade – Expectativas Elevadas 10,04 4,03 
Comunidade – Participação Significativa 8,81 3,66 

 
 

Descritivas da dimensão Pares da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 

Pares (Total) 17,67 4,50 
Pares – Relações Afectivas 10,61 3,79 

Pares – Expectativas Elevadas 7,06 1,75 
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Descritivas da dimensão Recursos Internos da “Escala de Resiliência” 
Dimensões Média D.P. 

Recursos Internos – Cooperação e Comunicação 11,11 2,58 
Recursos Internos – Auto-Eficácia 7,22 1,74 

Recursos Internos - Empatia 10,38 3,05 
Recursos Internos – Resolução Problemas 10,66 3,17 
Recursos Internos – Auto-Conhecimento 10,99 2,95 

Recursos Internos – Objectivos e Aspirações 9,74 3,44 
 
 

Diferenças entre os géneros 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Relações Afectivas (Total) 38,98 9,46 42,31 7,64 13,696 .000*** 
Expectativas Elevadas 

(Total) 
43,22 8,45 44,63 7,84 2,710 .101 

Participação Significativa 
(Total) 

27,66 7,38 26,83 7,09 1,190 .276 

Recursos Internos (Total) 59,23 13,09 60,81 11,60 1,417 .235 
*** p < .001 

 
 

Diferenças entre os géneros para a dimensão Ambiente Escolar 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Ambiente Escolar (Total) 28,13 6,44 28,71 6,61 .760 .384 
Ambiente Escolar – 
Relações Afectivas 

7,63 2,22 7,88 2,17 1,351 .246 

Ambiente Escolar – 
Expectativas Elevadas 

11,22 3,08 11,87 2,97 4,794 .029* 

Ambiente Escolar – 
Participação Significativa 

9,16 2,83 9,13 2,79 .009 .924 

          *p<.05 
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Diferenças entre os géneros para a dimensão Casa 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Casa (Total) 32,70 7,50 33,54 7,02 1,309 .253 
Casa – Relações Afectivas 11,70 3,08 12,14 2,95 2.326 .128 

Casa – Expectativas 
Elevadas 

11,51 3,01 11,73 2,75 .612 .434 

Casa – Participação 
Significativa 

9,48 2,86 9,63 2,90 .312 .577 

 
 

Diferenças entre os géneros para a dimensão Comunidade 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Comunidade (Total) 28,87 10,07 28,98 9,32 .013 .909 
Comunidade – Relações 

Afectivas 
9,94 4,25 10,44 3,97 1,551 .214 

Comunidade – Expectativas 
Elevadas 

9,90 4,06 10,38 3,92 1.565 .212 

Comunidade – Participação 
Significativa 

9,08 3,73 8,21 3,44 5.907 .016* 

          *p<.05 
 
 

Diferenças entre os géneros para a dimensão Pares 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Pares (Total) 16,81 4,59 18,97 4,00 24,688 .000*** 
Pares – Relações Afectivas 9,74 3,86 11,85 3,29 35,805 .000*** 

Pares – Expectativas 
Elevadas 

7,06 1,74 7,10 1,74 .071 .790 

          *** p < .001 
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Diferenças entre os géneros para a dimensão Recursos Internos 
 

Dimensões 
Rapaz Rapariga  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Recursos Internos – 
Cooperação e Comunicação 

11,09 2,71 11,13 2,43 .031 .861 

Recursos Internos –  
Auto-Eficácia 

7,18 1,75 7,31 1,74 .602 .438 

Recursos Internos - Empatia 9,99 3,04 10,92 3,03 9,597 .002** 
Recursos Internos – 

Resolução Problemas 
10,26 3,14 11,21 3,04 10,114 .002** 

Recursos Internos –  
Auto-Conhecimento 

11,04 2,94 10,90 2,92 .247 .620 

Recursos Internos – 
Objectivos e Aspirações 

9,63 3,54 10,03 3,24 1,396 .238 

          ** p < .01 
 
 
Comparando os adolescentes mais novos com os adolescentes mais velhos, para as 

dimensões da Escala de Resiliência, as diferenças são significativas para a dimensão Ambiente 
Escolar (Total), Ambiente Escolar – Relações Afectivas, Ambiente Escolar – Participação 
Significativa, onde são os mais novos a apresentar médias superiores e Pares (Total), Pares – 
Relações Afectivas, e Recursos Internos – Empatia, onde são os mais velhos que apresentam 
médias superiores.  

 
 

Diferenças entre grupos etários  
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Relações Afectivas 40,28 9,24 40,54 8,30 .079 .778 
Expectativas Elevadas 43,98 8,53 43,62 7,72 .181 .671 

Participação Significativa 27,82 7,49 26,64 6,94 2,462 .117 
Recursos Internos  59,23 13,05 60,62 11,81 1,109 .293 
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Diferenças entre grupos etários para a dimensão Ambiente Escolar 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Ambiente Escolar (Total) 29,18 6,48 27,27 6,43 8,601 .004** 
Ambiente Escolar – 
Relações Afectivas 

7,96 2,18 7,42 2,21 6,441 .012* 

Ambiente Escolar – 
Expectativas Elevadas 

11,71 3,07 11,17 3,02 3,255 .072 

Ambiente Escolar – 
Participação Significativa 

9,55 2,79 8,64 2,74 11,463 .001*** 

          *p<.05; ** p < .01;***p≤.001 
 
 

Diferenças entre grupos etários para a dimensão “Casa” 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Casa (Total) 33,13 7,67 33,06 6,65 .012 .914 
Casa – Relações Afectivas 12,02 3,12 11,71 2,84 1,182 .277 

Casa – Expectativas 
Elevadas 

11,55 3,06 11,71 2,62 .365 .546 

Casa – Participação 
Significativa 

9,50 2,97 9,62 2,73 .176 .675 

 
 

Diferenças entre grupos etários para a dimensão “Comunidade” 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Comunidade (Total) 29,12 10,30 28,59 9,00 .271 .603 
Comunidade – Relações 

Afectivas 
10,24 4,26 10,05 3,97 .220 .639 

Comunidade – Expectativas 
Elevadas 

10,16 4,10 10,06 3,87 .063 .801 

Comunidade – Participação 
Significativa 

8,86 3,77 8,52 3,46 .856 .355 
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Diferenças entre grupos etérios para a dimensão “Pares” 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Pares (Total) 17,31 4,55 18,30 4,28 4,987 .026* 
Pares – Relações Afectivas 10,20 3,89 11,26 3,53 8,376 .004** 

Pares – Expectativas 
Elevadas 

7,11 1,79 7,06 1,65 .092 .762 

        *p<.05;  ** p < .01 
 
 

Diferenças entre grupos etários para a dimensão “Recursos Internos” 
 

Dimensões 
10-14 anos ≥ 15 anos  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Recursos Internos – 
Cooperação e Comunicação 

10,98 2,67 11,24 2,49 1,029 .311 

Recursos Internos –  
Auto-Eficácia 

7,21 1,77 7,24 1,71 .023 .880 

Recursos Internos - Empatia 10,10 3,05 10,74 3,07 4,375 .037* 
Recursos Internos – 

Resolução Problemas 
10,50 3,12 10,91 3,11 1,872 .172 

Recursos Internos –  
Auto-Conhecimento 

10,96 3,11 11,00 2,71 .018 .894 

Recursos Internos – 
Objectivos e Aspirações 

9,70 3,51 9,90 3,32 .346 .557 

          *p<.05 
 
Ao comparar os jovens que dizem ter um problema de saúde com os que dizem não o 

ter, para as dimensões da Escala de Resiliência, as diferenças são significativas somente para a 
dimensão Participação Significativa, Comunidade (Total) e Comunidade – Participação 
Significativa, onde são os jovens que afirmam não ter nenhum problema de saúde que revelam 
médias superiores e Ambiente Escolar (Total), Ambiente Escolar - Relações Afectivas e Ambiente 
Escolar – Expectativas Elevadas, em que os jovens que referem que têm um problema de saúde 
apresentam médias superiores. 
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Diferenças entre problema de saúde 
 

Dimensões 
Sim Não  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Relações Afectivas 40,16 8,68 40,40 9,10 .065 .799 
Expectativas Elevadas 43,68 7,63 43,73 8,74 .004 .952 

Participação Significativa 26,37 6,88 28,05 7,38 5,138 .024* 
Recursos Internos  58,90 12,09 60,42 12,84 1,317 .252 

* p < .05 
 
 

Diferenças entre problema de saúde para a dimensão Ambiente Escolar 
 

Dimensões 
Sim Não  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Ambiente Escolar (Total) 29,05 5,37 27,56 7,35 5,249 .022* 
Ambiente Escolar – 
Relações Afectivas 

8,15 1,93 7,31 2,39 16,201 .000*** 

Ambiente Escolar – 
Expectativas Elevadas 

11,88 2,62 11,04 3,37 8,066 .005** 

Ambiente Escolar – 
Participação Significativa 

8,94 2,52 9,30 3,01 1,740 .188 

          *p<.05; ** p < .01;***p≤.001 
 

 
Diferenças entre problema de saúde para a dimensão Casa 

 
Dimensões 

Sim Não  
F 

 
p 

 Média D.P. Média D.P.   
Casa (Total) 32,53 7,17 33,31 7,44 1,124 .290 

Casa – Relações Afectivas 11,62 3,07 12,03 3,00 2,034 .154 
Casa – Expectativas 

Elevadas 
11,54 2,82 11,61 2,99 .055 .815 

Casa – Participação 
Significativa 

9,30 2,79 9,71 2,89 2,235 .136 
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Diferenças entre problema de saúde para a dimensão Comunidade 
 

Dimensões 
Sim Não  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Comunidade (Total) 27,78 9,41 29,82 9,95 4,231 .040* 
Comunidade – Relações 

Afectivas 
9,96 4,08 10,25 4,17 .510 .475 

Comunidade – Expectativas 
Elevadas 

9,86 3,87 10,26 4,11 1,070 .301 

Comunidade – Participação 
Significativa 

8,11 3,47 9,26 3,66 10,547 .001*** 

          *p<.05; ***p≤.001 
 
 

Diferenças entre problema de saúde para a dimensão Pares 
 

Dimensões 
Sim Não  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Pares (Total) 17,47 4,40 17,93 4,54 1,074 .301 
Pares – Relações Afectivas 10,52 3,77 10,74 3,76 .363 .547 

Pares – Expectativas 
Elevadas 

6,92 1,72 7,21 1,76 3,044 .082 

      
 
 

Diferenças entre problema de saúde para a dimensão Recursos Internos 
 

Dimensões 
Sim Não  

F 
 

p 
 Média D.P. Média D.P.   

Recursos Internos – 
Cooperação e Comunicação 

10,99 2,42 11,17 2,76 .489 .485 

Recursos Internos –  
Auto-Eficácia 

7,22 1,62 7,26 1,85 .082 .774 

Recursos Internos - Empatia 10,42 2,86 10,26 3,24 .273 .601 
Recursos Internos – 

Resolução Problemas 
10,35 3,15 10,91 3,10 3,428 .065 

Recursos Internos –  
Auto-Conhecimento 

10,90 2,82 11,01 3,00 .173 .677 

Recursos Internos – 
Objectivos e Aspirações 

9,50 3,48 10,01 3,36 2,336 .127 
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Quadro Síntese: ANOVA 

 
 

As análises de variância (ANOVA) conduzidas para comparação entre os géneros, 
grupos etários e problema de saúde para as escalas utilizadas (Beck Youth Inventories e 
Escala de Resiliência) demonstraram que os rapazes têm médias superiores para a 
dimensão Comportamento Disruptivo (Beck Youth Inventories) e Comunidade – 
Participação Significativa (Escala de Resiliência) e as raparigas revelaram médias 
superiores nas dimensões Relações Afectivas, Empatia e Resolução de Problemas 
(Recursos Internos - Escala de Resiliência). 
 Para os grupos etários verificou-se que os jovens mais novos são os que 
apresentam médias superiores para as dimensões Ambiente Escolar – Total, Relações 
Afectivas no Ambiente Escolar, Participação Significativa – Ambiente Escolar (Escala de 
Resiliência) e os mais velhos nas dimensões Pares – Total, Relações Afectivas - Pares e 
Empatia – Recursos Internos (Escala de Resiliência). 
 Para o problema de saúde, os adolescentes que afirmam não ter nenhum problema 
de saúde apresentam médias superiores para a dimensão Depressão (Beck Youth 
Inventories), Participação Significativa – Total, Comunidade – Total e Participação 
Significativa – Comunidade (Escala de Resiliência). Os adolescentes que afirmam ter um 
problema de saúde revelam médias superiores para as dimensões Ambiente Escolar – 
Total, Relações Afectivas – Ambiente Escolar e Expectativas Elevadas – Ambiente Escolar 
(Escala de Resiliência). 
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COMPARAÇÃO ENTRE OS ADOLESCENTES QUE DIZEM TER UM PROBLEMA DE 
SAÚDE E OS QUE DIZEM NÃO TER UM PROBLEMA DE SAÚDE 

 
Os dados apresentados a seguir correspondem a todos os sujeitos participantes 

nos três estudos (HBSC, Kidscreen e Risco e Resiliência), com objectivo de realizar 
comparações entre os sujeitos que referem não ter nenhum problema de saúde e aqueles 
que referem ter algum problema de saúde. 

 
IMAGEM DO CORPO 

 
• Imagem do corpo - estar a fazer dieta 

Quando questionados sobre se estão actualmente a fazer alguma dieta, mais de metade 
dos jovens diz que não, porque considera que o peso do seu corpo está bom.  

 
Estar em dieta (n=7782) 

Não, o peso 
 está bom 

Não, mas deveria  
perder peso 

Não, porque preciso  
ganhar peso 

Sim 

59,1 20,2 10,8 9,9 
 

Relativamente a estar em dieta, existem diferenças significativas entre os adolescentes 
com e sem problema de saúde, sendo os jovens que dizem não ter problemas de saúde os que 
referem mais frequentemente que o seu peso está bom. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Estar em dieta a) 
 Não, o peso  

está bom 
Não, mas deveria  

perder peso 
Não, porque preciso  

ganhar peso 
Sim 

Sim 54,9 23,0 10,2 11,9 
Não 59,7 19,9 10,8 9,6 
a) (χ² = 7.85, g. l. = 3, p<.05).  n=7562 
 

Quadro Síntese: Imagem do Corpo 
 

 Relativamente a estar em dieta verificou-se que mais de metade dos jovens refere 
não estar a fazer dieta porque acha que o seu peso está bom. 
 Nesta questão são os jovens sem problemas de saúde que referem mais 
frequentemente que o seu peso está bom. 
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PRÁTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA 
 
• Prática de actividade física durante a última semana 
 

Quando questionados sobre a prática de actividade física durante a última semana (pelo 
menos uma hora por dia), verificou-se que o maior número de respostas se situou na categoria 
“pelo menos três vezes por semana”.  

 
Prática de actividade física na última semana (n=7758) 

Nunca Menos de três 
vezes/semana 

Três vezes ou 
mais/semana 

Todos os dias 

5,0% 32,7% 45,4% 17,0% 
 

Os jovens que têm problemas de saúde são os que referem mais frequentemente que 
nunca praticam actividade física. Por outro lado, os jovens que não têm problemas de saúde são 
os que referem mais frequentemente praticar actividade física pelo menos três vezes por semana. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Prática de actividade física na última semana %  a)  
 Nunca Menos de três 

vezes/semana 
Três vezes ou 
mais/semana 

Todos os dias 

Sim 9,2% 36,0% 39,0% 15,8% 
Não 4,5% 32,3% 46,1% 17,0% 
a) (χ² = 32.66, g. l. = 3, p<.001). n=7480 
 
 

 
Quadro Síntese: Prática de Actividade Física 

 
 Em relação à prática de actividade física durante a última semana, pelo menos uma 
hora por dia, mais de um terço dos jovens refere praticar três vezes ou mais por semana. 
 Quando comparados os jovens que referem ter ou não um problema de saúde 
pode-se constatar que os jovens que têm um problema de saúde são os referem mais 
frequentemente não praticar actividade física, enquanto que os que não têm um problema 
de saúde praticam actividade física pelo menos três vezes por semana. 
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USO DE SUBSTÂNCIAS 
 

• Consumo de tabaco 
Considerando o consumo de tabaco, a grande maioria dos jovens diz não fumar.  
 

Consumo de tabaco (n=7849) 
Todos os dias Pelo menos uma 

vez/semana 
Menos de uma 

vez/semana 
Não fuma 

3,6% 2,2% 3,1% 91,1% 
 

Não existem diferenças significativas entre os adolescentes que referem ter ou não um 
problema de saúde e o consumo de tabaco. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Consumo de tabaco a) 
 Todos os dias Pelo menos uma 

vez/semana 
Menos de uma 

vez/semana 
Não 
fuma 

Sim 4,5% 3,2% 3,2% 89,1% 
Não 3,5% 2,1% 3,1% 91,3% 

a) (χ² = 4,97, g. l. = 3, p=.174). n=7572 (n.s.) 
 

 
• Consumo de álcool  

Para o consumo de álcool verificou-se que a grande maioria dos jovens refere não 
consumir os diferentes tipos de bebidas alcoólicas apresentados. 

 
Consumo de bebidas alcoólicas 

 Sim  Não 
Cerveja (n=7770) 28,6% 71,4% 
Vinho (n=7707) 13,3% 86,7% 
Bebidas destiladas (n=7790) 29,0% 71,0% 

 
Não existem diferenças significativas entre os jovens com ou sem problemas de saúde 

para o consumo de bebidas alcoólicas 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Consumo de bebidas alcoólicas 

 Cervejaa) Vinho b) Bebidas destiladas c) 
 Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim 25,3% 74,7% 13,7% 86,3% 29,7% 70,3% 
Não 28,6% 71,4% 13,3% 86,7% 28,8% 71,2% 

a) (χ² = 2.874, g. l.= 1, p=.090). n=7497 (n.s.) 
b) (χ² = .078, g. l. = 1, p=.780). n=7439(n.s.) 

c) (χ² = .202, g. l.= 1, p=.653). n=7518 (n.s.) 
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Quadro Síntese: Uso de Substâncias 
 

 No que respeita ao consumo de tabaco verifica-se que a grande maioria dos jovens 
refere não fumar. 
 Quando analisado o consumo de álcool verifica-se que a maioria dos jovens refere 
não consumir nenhuma das bebidas alcoólicas em estudo. 

Não se encontram diferenças significativas entre os jovens com e sem problemas 
de saúde para o consumo de álcool e para o consumo de tabaco.  

 
 

VIOLÊNCIA 
 

• Envolvimento em lutas no último ano 
 
Mais de metade da amostra refere não ter estado envolvida em lutas no último ano. 
 

Lutas no último ano (n=7860) 
Nenhuma 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais 

60,7% 30,2% 9,1% 
 

Não existem diferenças significativas quando comparados os jovens com ou sem 
problemas de saúde. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Lutas no último ano a) 
 Nunca 1 a 3 vezes 4 vezes ou mais 
Sim 59,6% 30,2% 10,1% 
Não 60,9% 30,2% 8,9% 

a) (χ² = 1,059, g. l. = 2, p=.589). n=7596 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Violência 
 

 Quando questionados acerca do envolvimento em lutas durante o último ano, mais 
de metade dos jovens refere não se ter envolvido em nenhuma luta.   
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AMBIENTE FAMILIAR 
 
• Relação com a família 

 
No que diz respeito à família, embora a maioria dos alunos considere ser fácil falar com 

os pais, especialmente com a mãe, alguns referem dificuldades a este nível, sobretudo no diálogo 
com o pai. 

Facilidade em falar com...  
 Fácil Difícil Não tenho/não vejo 
Pai (n=7456) 55,6% 36,4% 8,0% 
Mãe (n=7673) 77,3% 19,5% 3,2% 
 

Em relação ao diálogo com os progenitores, são os jovens que não têm problemas de 
saúde que têm mais facilidade em falar com ambos os progenitores. Os jovens que apresentam 
problemas de saúde são os que referem mais frequentemente não ter ou ver o pai e/ou a mãe e 
ter mais dificuldade em falar com a mãe. 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Facilidade em falar com o pai a) Facilidade em falar com a mãe b) 
 Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
Fácil Difícil Não tenho 

/não vejo 
Sim 48,1 40,0 11,9 68,9 24,0 7,1 
Não 56,1 36,2 7,6 77,9 19,2 2,8 

a) (χ² = 19.79, g..l. = 2, p<.001). n=7213 b) (χ² = 43.29, g. l. = 2, p<.001). n=7417  
 

 
Quadro Síntese: Ambiente Familiar 

 
 Em relação à comunicação com a família, a maioria dos jovens considera ser fácil 
falar com os pais, especialmente com a mãe. 
 No que respeita a comparações nesta questão, verifica-se que são os jovens que 
não apresentam problemas de saúde que têm maior facilidade em falar com ambos os 
progenitores. Por outro lado, os jovens que têm problemas de saúde são os que referem 
mais frequentemente não ter ou ver o pai e a mãe e maior dificuldade em falar com a mãe. 
 

  



  104 

RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES 
 

• Número de amigos(as)  
 

Quando questionados sobre o número de amigos(as), a maioria dos jovens da amostra 
refere ter dois ou mais amigos(as). 

Número de amigos(as) (n=7756) 
Nenhum(a) Um(a) Dois ou mais 

1,3% 3,3% 95,4% 
 

Quando se analisam as diferenças entre os jovens com e sem problemas de saúde 
podemos constatar que os jovens que não têm problemas de saúde referem mais frequentemente 
que têm dois ou mais amigos.  

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Número de amigos a) 
 Nenhum Um Dois ou mais 
Sim 2,5% 6,4% 91,1% 
Não 1,1% 3,0% 95,9% 

                                                                 a) (χ² = 30.496, g.l. = 2, p<.001). n=7500  
 

Quadro Síntese: Relações de Amizade 
 

 Relativamente ao número de amigos, a maior parte dos jovens refere ter dois ou 
mais amigos, seguidos dos que afirmam ter apenas um amigo. Os adolescentes com um 
problema de saúde têm menos amigos. 

 
 

AMBIENTE ESCOLAR  
• Gostar da escola 

 
Das respostas obtidas verifica-se que a maioria dos jovens diz gostar da escola. 
 

Gostar da escola (n=7912) 
Gosto Não gosto 
78,7% 21,3% 

 
Não existem diferenças significativas entre os jovens que dizem ter um problema de 

saúde e os que dizem não ter nenhum problema de saúde relativamente ao sentimento pela 
escola. 
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Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Gostar da escola a) 

 Gosto Não gosto 
Sim 78,8% 21,2% 
Não 78,8% 21,2% 

                a) (χ² =.001, g. l. = 31, p=.979). n=7635 (n.s.) 
 

• Capacidade escolar  
Uma grande parte dos jovens, quando questionados sobre aquilo que os professores 

pensam da sua capacidade escolar, refere que os professores consideram que eles têm uma 
capacidade escolar Boa/Média. 
 

Percepção dos professores sobre a capacidade académica (n=7888) 
Muito boa Boa/Média Inferior à média 

11,2% 81,5% 7,3% 
 
Em relação aos jovens que têm ou não problemas de saúde pode-se constatar que os 

jovens que não têm problemas de saúde referem mais frequentemente que os professores 
consideram que eles têm uma capacidade escolar Boa/Média. Os jovens que têm problemas de 
saúde referem mais frequentemente que os professores consideram que eles têm uma 
capacidade inferior à média.  

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Percepção dos professores sobre a capacidade académica a) 
 Muito boa Boa/Média Inferior à média 
Sim 9,2% 75,7% 15,1% 
Não 11,3% 82,3% 6,4% 

a) (χ²=64,21, g. l. = 2, p<.001). n=7614  
 

Quadro Síntese: Ambiente Escolar 
 

 Para as questões associadas ao ambiente escolar, a maioria dos adolescentes 
afirma gostar da escola e considera que os professores pensam que têm uma capacidade 
escolar boa/média. Os adolescentes sem problemas de saúde referem mais frequentemente 
que os professores os percepcionam com uma capacidade escolar boa/média, enquanto 
que os que têm problemas de saúde consideram mais frequentemente que os professores 
os percepcionam como tendo uma capacidade escolar inferior à média. 
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SAÚDE POSITIVA 
 
• Felicidade  

Quando questionados em relação à sua felicidade, a grande maioria dos jovens responde 
que se sente feliz.  

Percepção da felicidade (n=7776) 
Feliz Infeliz 

86,1% 13,9% 
 

Relativamente à comparação entre os adolescentes com e sem problemas de saúde 
podemos constatar que os jovens que não têm problemas de saúde referem mais frequentemente 
que se sentem felizes. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Percepção da felicidade a) 
 Feliz Infeliz 
Sim 79,3% 20,7% 
Não 86,8% 13,2% 

a) (χ² = 26.02, g.l. = 1, p<.001). n=7595 
 
• Saúde positiva 
 Mais de metade dos jovens refere que na semana anterior ao preenchimento do 
questionário sentiram-se frequentemente bem e em forma, cheios de energia, tiveram tempo 
suficiente para eles próprios, foram capazes de fazer as actividades que gostam, que os pais os 
trataram com justiça, divertiram-se com os amigos que foram capazes de prestar atenção e que 
raramente ou nunca se sentiram tristes ou sozinhos. Um pouco menos de metade dos jovens diz 
que algumas vezes foram bons alunos na escola.  
 

Pensa na  última semana 
 Raramente/Nunca Algumas vezes Frequente/ 

Bem e em forma (n=7927) 7,2% 26,0% 66,8% 
Cheio(a) de energia (n=7921) 5,8% 25,0% 69,2% 
Triste (n=7881) 59,7% 31,5% 8,7% 
Sozinho (n=7881) 75,6% 17,5% 6,9% 
Tempo suficiente para ti (n=7908) 9,0% 22,0% 69,1% 
Fazer actividades que gostas de fazer no 
teu tempo livre (n=7912) 

12,5% 18,5% 69,0% 

Pais trataram-te com justiça (n=7873) 11,3% 13,0% 75,7% 
Divertir com os amigos (n=7881) 4,4% 12,0% 83,6% 
Bom aluno na escola (n=7924) 14,9% 47,8% 37,3% 
Prestar atenção (n=7920) 9,2% 32,4% 58,3% 
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Comparando os jovens com e sem problemas de saúde, verificamos que os que não têm 
problemas de saúde sentem-se mais frequentemente bem e em forma, cheios de energia, tiveram 
mais tempo para eles próprios, foram mais frequentemente capazes de fazer actividades que 
gostam nos tempos livres, referem mais frequentemente que os pais os tratam com justiça, que se 
divertiram mais frequentemente com os amigos e foram mais frequentemente capazes de prestar 
atenção. Os que referem ter algum problema de saúde sentiram-se mais frequentemente tristes ou 
sozinhos e referem mais vezes que nunca foram bons alunos na escola.   
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Bem e em forma a) Cheio(a) de energia b) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Sim 10,3% 27,9% 61,8% 10,9% 29,2% 59,8% 
Não 6,9% 26,0% 67,2% 5,3% 24,8% 69,9% 
a) (χ² = 11.95, g. l. = 2, p<.01). n=7632 b) (χ² = 42.98, g. l. = 2, p<.001). n=7626 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Triste c) Sozinho d) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Sim  54,1% 33,3% 12,7% 67,2% 22,2% 10,6% 
Não 60,3% 31,4% 8,3% 76,3% 17,1% 6,6% 
c) (χ² = 16.44 g. l. = 2, p<.001) n=7586 d) (χ² = 26.87, g. l.= 2, p<.001). n=7587 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Tempo suficiente para ti  e) Fazer actividades que gostas de fazer 

no teu tempo livre f) 
 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Sim 10,0% 26,0% 63,9% 15,6% 23,7% 60,7% 
Não 9,0% 21,6% 69,4% 12,2% 18,1% 69,7% 
e) (χ² = 7.87, g. l. = 2, p<.05). n=7611 f) (χ² = 20.92, g. l. = 2, p<.001). n=7614 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Pais trataram-te com justiça g) Divertir com os amigos h) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Sim 14,1% 14,5% 71,4% 7,5% 15,4% 77,1% 
Não 10,9% 12,9% 76,2% 4,1% 11,7% 84,2% 
g) (χ² = 7.54, g. l. = 2, p<.05). n=7578 h) (χ² = 23,36, g. l. = 2, p<.001). n=7587  
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
 Bom aluno na escola i) Prestar atenção j) 

 Nunca Às vezes Frequente/ Nunca Às vezes Frequente/ 
Sim 20,1% 44,4% 35,6% 13,5% 34,0% 52,5% 
Não 14,3% 48,1% 37,6% 8,7% 32,1% 59,2% 
i) (χ² = 14.57 g. l. = 2, p=.001). n=7624  j) (χ² = 18.84, g. l. = 2, p<.001). n=7621 
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Quadro Síntese: Saúde Positiva 
 

 São os jovens que não têm problemas de saúde que mais referem que se sentiram 
bem e em forma, cheios de energia, que tiveram mais tempo para eles, que foram capazes 
de fazer actividades que gostam nos tempos livres, que consideram que os pais os tratam 
com justiça, que se divertiram com os amigos e que foram capazes de prestar atenção. Os 
que afirmam ter algum problema de saúde sentiram-se mais vezes tristes e sozinhos e 
referem ter sido menos vezes bons alunos na escola. 
 

HÁBITOS ALIMENTARES E DE HIGIENE 
 

• Tipo de Alimentação 
 

No quadro seguinte verifica-se que cerca de metade dos jovens consome fruta pelo 
menos uma vez por semana e mais de metade dos jovens consome vegetais e doces, pelo menos 
uma vez por semana. Quase metade dos jovens consome colas e outros refrigerantes pelo menos 
uma vez por semana. 
 

Alimentos consumidos 
 Raramente  

ou nunca 
Pelo menos  

uma vez/semana 
Pelo menos  
uma vez/dia 

Fruta (n=4878) 8,9% 47,6% 43,6% 
Vegetais (n=4816) 12,2% 61,6% 26,2% 
Doces (n=4853) 15,5% 61,5% 23,0% 
Colas ou outros 
refrigerantes (n=4870) 

23,9% 48,8% 27,4% 

 
Relativamente ao consumo de alimentos verifica-se que os jovens com problemas de 

saúde referem mais frequentemente consumir pelo menos uma vez por dia vegetais e raramente 
ou nunca doces. Por outro lado, os jovens que não têm problemas de saúde referem mais 
frequentemente que consomem fruta, vegetais e doces pelo menos uma vez por semana. Não 
existem diferenças significativas entre os jovens com problemas de saúde e sem problemas de 
saúde relativamente ao consumo de colas e outros refrigerantes. 
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Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Alimentos 

 Fruta a) Vegetais b) 
 Rara/ 

ou nunca 
Pelo menos  
1 vez/sem. 

Pelo 
menos  

1 vez/dia 

Rara/  
ou nunca 

Pelo menos 
1 vez/sem. 

Pelo menos  
1 vez/dia 

Sim 11,3% 41,5% 47,2% 12,1% 53,6% 34,4% 
Não 8,7% 48,3% 43,1% 12,3% 62,5% 25,2% 

        a) (χ² = 8.21, g. l. = 2, p<.05) N=4714  
        b) (χ² = 17.42, g. l. = 2, p<.001). N=4654 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Alimentos 
 Doces a) Colas ou outros refrigerantes b) 

 Rara/ 
ou nunca 

Pelo menos  
1 vez/sem. 

Pelo 
menos  

1 vez/dia 

Rara/  
ou nunca 

Pelo menos 
1 vez/sem. 

Pelo menos  
1 vez/dia 

Sim 21,0% 56,3% 22,7% 26,3% 45,1% 28,6% 
Não 15,1% 62,1% 22,8% 23,9% 49,0% 27,2% 
  a) (χ² = 10,917, g. l. = 2, p<.05). N=4687  
  b) (χ² = 2,482, g. l. = 2, p=.289). N=4705 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Hábitos Alimentares e de Higiene 
 
 

 No que se refere aos hábitos alimentares, mais de metade dos adolescentes come 
vegetais e doces pelo menos uma vez por semana. Quase metade dos jovens  consome 
colas e outros refrigerantes e frutas pelo menos uma vez por semana. São os rapazes que 
consomem mais frequentemente colas ou outros refrigerantes. 
 Pode-se constatar que os jovens com problemas de saúde referem mais 
frequentemente que consomem vegetais pelo menos uma vez por dia. Por outro lado, os 
jovens que não têm problemas de saúde referem mais frequentemente que consomem 
fruta, vegetais e doces pelo menos uma vez por semana. 
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IMAGEM DO CORPO 
 
• Imagem do corpo / vontade de mudar 
 

Mais de metade dos jovens afirma que gostaria de alterar alguma coisa no seu corpo. 

Alterar alguma coisa no corpo (n=4809) 
Sim Não 

53,1% 46,9% 
 
 

Não existem diferenças significativas entre os jovens com ou sem problemas de saúde 
relativamente à vontade de mudar algo no corpo.  

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Alterar alguma coisa no corpo a) 
 Sim Não 
Sim 57,2% 42,8% 
Não 52,7% 47,3% 

a) (χ² = 3,21, g.l.=1, p=.073). N=4698 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Imagem do Corpo 
 

 Relativamente à imagem do corpo/vontade de mudar, mais de metade dos jovens 
afirma que gostaria de alterar alguma coisa no seu corpo. Não existem diferenças 
significativas entre os jovens com ou sem problemas de saúde. 
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USO DE SUBSTÂNCIAS 
 
• Consumo de drogas no último mês 

 
A grande maioria dos jovens relata não ter consumido drogas no último mês.  

 
Consumo de drogas no último mês (n=4579) 

Nenhuma  Uma vez Mais que uma vez Consumo regularmente 
96,0% 1,7% 1,4% 0,9% 

 
Não existem diferenças significativas entre os jovens com ou sem problemas de saúde.  
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Consumo de drogas no último mês  a) 

 Nenhuma  Uma vez Mais que uma vez Consumo regularmente 
Sim 95,7% 1,4% 1,0% 1,9% 
Não 96,2% 1,7% 1,4% 0,8% 
a)  (χ² = 6.53, g.l. = 3, p=.008). N=4491 (n.s) 
 
 
• Consumo de Marijuana (erva, haxixe) 

 
A maioria dos jovens afirma que não consumiu marijuana nos últimos 30 dias ou nos 

últimos 12 meses. 
 

Consumo de Marijuana (erva,haxixe) 
 Nunca Algumas vezes Muitas vezes 

Nos últimos 30 dias (n=4674) 97,3% 2,1% 0,6% 
Nos últimos 12 meses (n=4688) 95,4% 3,3% 1,2% 
 

Não existem diferenças significativas na comparação entre ter ou não um problema de 
saúde no que diz respeito ao consumo de marijuana nos últimos 30 dias e no último ano. 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Consumo de Marijuana 

 Nos últimos 30 dias a) Nos últimos 12 meses b) 
 Nunca Algumas vezes Muitas vezes Nunca Algumas vezes Muitas vezes 
Sim 98,0% 1,0% 1,0% 94,9% 3,4% 1,7% 
Não 97,3% 2,2% 0,5% 95,6% 3,3% 1,1% 

  a) (χ² = 4.03, g.l. = 2, p=.133). N=4520 (n.s.) 
  b) (χ² =1.27, g.l.= 2, p=.529). N=4533 (n.s.) 

 
 



  112 

Quadro Síntese: Uso de Substâncias 
 

 No que respeita ao consumo de drogas no último mês, verifica-se que a grande 
maioria dos jovens refere não ter consumido nenhuma vez. 
 Quando observado o consumo de Marijuana verifica-se também aqui que a grande 
maioria dos jovens refere não ter consumido marijuana no último mês ou no último ano. 
 Não se encontram diferenças entre os adolescentes com e sem problemas de 
saúde.  

 
VIOLÊNCIA 

 
• Comportamentos de provocação 
 
 Verifica-se que mais de metade dos jovens refere que nunca foi provocado ou participou 
em provocações a outros colegas na escola. 
 

Comportamentos de provocação 
 Nunca Uma vez/período a 

uma vez/semana 
Várias 

vezes/semana 
Provocado na escola nos últimos 
dois meses (n=4829) 

59,1% 36,1% 4,8% 

Provocou na escola nos últimos 
dois meses (n=4805) 

64,5% 32,6% 2,9% 

  
 Verifica-se que os jovens com problemas de saúde são mais frequentemente provocados 
na escola. 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Provocado na escola (últimos 2 meses) a) 

 Nunca Uma vez/período a uma 
vez/semana 

Várias vezes/semana 

Sim 51,2% 39,0% 9,8% 
Não 59,7% 36,0% 4,3% 
    a) (χ² = 29.69, g. l. = 2,  p<.001). n=4677  

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Provocar na escola (últimos 2 meses) a) 
 Nunca Uma vez/período a uma 

vez/semana 
Várias vezes/semana 

Sim 64,8% 31,3% 3,9% 
Não 64,6% 32,8% 2,7% 
   a) (χ² = 2.09, g. l. = 2, p=.351). n=4658(n.s.) 
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Quadro Síntese: Violência 
 

 Relativamente a comportamentos de provocação mais de metade dos jovens nega 
ter sido provocado ou ter participado em provocações. Quando comparados os jovens com 
e sem problemas de saúde, no que diz respeito a serem provocados nos últimos dois 
meses, são os jovens que têm algum problema de saúde que referem mais vezes que foram 
provocados na escola. 
  

 
 

AMBIENTE ESCOLAR  
 

• Pressão com os trabalhos de casa  
 

Pode-se verificar que mais de metade dos jovens afirma sentir alguma pressão com os 
trabalhos de casa. 

 
Pressão com os trabalhos de casa (n=4887) 

Nenhuma Alguma  Muita 
19,0% 69,7% 11,4% 

 
Em relação às diferenças entre os jovens com e sem problemas de saúde verifica-se que 

são os que têm algum problema de saúde quem mais sente pressão com os trabalhos de casa. 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Pressão com os trabalhos de casa a) 

 Nenhuma Alguma Muita 
Sim 18,0% 66,4% 15,6% 
Não 19,1% 70,0% 10,9% 

                                                  a) (χ²=8.31, g. l. = 2, p<.05). n=4727 
 
• Os alunos da turma gostam de estar juntos  

 
Em relação aos colegas, a maioria dos jovens diz que os alunos da turma gostam de 

estar juntos. 
 

Os alunos da turma gostam de estar juntos (n=4888) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
79,9% 13,7% 6,3% 
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Quando comparados os jovens com e sem problemas de saúde, não se verificam 
diferenças estatisticamente significativas a este nível.  

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Os alunos da turma gostam de estar juntos a) 
 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Sim 76,2% 15,3% 8,5% 
Não 80,2% 13,8% 6,1% 

                                a) (χ² = 5.09, g.l.= 2, p=..078). n=4729 (n.s.) 
 
 
• Os colegas são simpáticos e prestáveis  
 

Também a maioria dos jovens diz que os seus colegas são simpáticos e prestáveis. 
 

Os colegas são simpáticos e prestáveis (n=4880) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
80,9% 12,5% 6,6% 

  
As diferenças entre os jovens com ou sem problemas de saúde não são estatisticamente 

significativas. 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Os colegas são simpáticos e prestáveis a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Sim 79,0% 12,8% 8,3% 
Não 81,1% 12,6% 6,4% 

            a) (χ²=2.33, g. l.= 2, p=.311). n=4719 (n.s.) 
 
• Os colegas aceitam-me como sou  

 
A maioria dos jovens considera que os colegas os aceita como são. 
 

Os colegas aceitam-me como sou (n=4881) 
Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
87,6% 6,9% 5,5% 

 
Comparando as diferenças entre os jovens com e sem problemas de saúde, podemos 

observar pelo quadro seguinte, que são os que não têm problemas de saúde que mais 
frequentemente referem que os colegas os aceitam como são. 
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Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Os colegas aceitam-me como sou a) 

 Verdade Nem verdadeiro nem falso Falso 
Sim 76,8% 11,1% 12,1% 
Não 89,0% 6,3% 4,7% 

                                           a) (χ²= 57.83, g. l.= 2, p<.001). n=4718 
 

 
Quadro Síntese: Ambiente Escolar 

 
 Mais de metade dos jovens afirma sentir alguma pressão com os trabalhos de casa, 
que os alunos da turma gostam de estar juntos, que os colegas são simpáticos e prestáveis 
e que os colegas os aceita como são.  
 Os jovens com algum problema de saúde são os que mais sentem pressão com os 
trabalhos de casa e os que não têm problemas de saúde são os que dizem mais 
frequentemente que os colegas os aceita como são. 

 
 

SAÚDE POSITIVA 
 
• Percepção de Saúde  
 

No quadro seguinte podemos observar que metade dos jovens acha que tem uma saúde 
boa. 

Percepção de saúde (n=4892) 
Excelente Boa Razoável Má 

35,0% 49,9% 14,1% 1,0% 
 

Os jovens que têm algum problema de saúde percepcionam mais frequentemente a sua 
saúde como sendo má ou razoável, comparativamente com os jovens que dizem não ter nenhum 
problema de saúde.  

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Percepção de saúde a) 

 Excelente Boa Razoável Má 
Sim 23,1% 44,2% 28,9% 3,8% 
Não 36,1% 50,7% 12,6% 0,6% 
    a) (χ² = 137.84, g. l. = 3, p<.001). n=4731 
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• Satisfação com a vida  
 

Em relação à satisfação com a vida verifica-se que, numa escala de 0 a 10 pontos (0 = 
pior vida possível a 10 = melhor vida possível), os jovens assinalam frequentemente um valor 
médio aproximado de sete. 

 
Média satisfação com a vida (n=4889) 

Valor médio  D.P. Mín. Máx. 
7,27 1,95 0 10 

 
São os jovens sem problemas de saúde que referem estar mais satisfeitos com a vida. 
 

T-test – Comparação de médias por problema de saúde 
Satisfação com a vida 

 Média Desvio Padrão t P 
Sim 6,81 2,19 -5,292 .000 
Não 7,33 1,90 

 
 

Quadro Síntese: Saúde Positiva 
 

 Relativamente à saúde, quase metade dos jovens percepciona a sua saúde como 
sendo boa. Para a satisfação com a vida, os jovens indicam um valor aproximado de sete 
(de 0 a 10). Os que não têm nenhum problema de saúde são os que têm médias superiores 
relativamente à satisfação com a vida. 
 Os jovens com problemas de saúde percepcionam mais frequentemente a sua 
saúde como sendo má. 
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COMPORTAMENTOS SEXUAIS 
 

• Relações sexuais  
  

Pelo quadro seguinte verifica-se que a grande maioria dos adolescentes afirma que não 
teve relações sexuais.  

Relações sexuais (n=4717) 
Sim Não 

17,3% 82,7% 
 

Não se encontraram diferenças significativas entre os jovens com e sem problemas de 
saúde a este nível. 

 
Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 

Relações sexuais a) 
 Sim Não 
Sim 15,2% 84,8% 
Não 17,4% 82,6% 

   a) (χ² = 1.34, g. l.= 1, p=.247). n=4569 (n.s.) 
 

• Idade da primeira relação  
 

Quando se questionam os jovens que já tiveram relações sexuais sobre com que idade 
tiveram a primeira relação sexual, estes referem mais frequentemente ter iniciado as relações 
sexuais aos catorze anos aou mais. 

Idade da primeira relação 
(jovens que referem já ter tido relações sexuais) (n=130) 

11 anos ou menos  Entre 12 e 13 anos  14 anos ou mais 
15,4% 14,6% 70,0% 

 
As diferenças entre os jovens com e sem problema de saúde não são estatisticamente 

significativas. 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Idade da primeira relação (jovens que referem já ter tido relações sexuais) a) 

 11 anos ou menos  Entre 12 e 13 anos  14 anos ou mais 
Sim 10,0% 10,0% 80,0% 
Não 17,0% 15,2% 67,9% 
    a) (χ² = .635, g. l = 2, , p=.728). n=122 (n.s.) 
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• Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual  
 

Dos jovens que já afirmam já ter tido relações sexuais a grande maioria refere ter 
utilizado um método para prevenir a gravidez na última relação. 

 
Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual  

(jovens que referem já ter tido relações sexuais) (n=211) 
Utilizaram método contraceptivo Não utilizaram método contraceptivo 

78,2% 21,8% 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em comparação com os 
problemas de saúde. 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Utilização de métodos contraceptivos na última relação sexual a) 

 Utilizaram método contraceptivo Não utilizaram método contraceptivo 
Sim 83,9% 16,1% 
Não 76,2% 23,8% 

a) (χ² = 0.88, g. l.= 1, p=.348). n=199 (n.s.) 
 
 

Quadro Síntese: Comportamento Sexual  
 

 A maioria dos jovens refere que ainda não teve relações sexuais. Dos que já 
tiveram relações sexuais, grande parte afirma que tinha 14 anos ou mais no momento da 1ª 
relação sexual e que na última relação utilizaram um método para prevenir uma gravidez.  
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TEMPOS LIVRES 
 
• Tempos Livres 

 
Relativamente aos tempos livres, mais de metade dos jovens refere que passa 4 ou mais 

horas a dormir, entre 1 a 3 horas por dia a ver TV, a fazer os TPC´S, meia hora ou menos a jogar 
playstation, a jogar computador e a navegar na Internet ou em “chats”. Quase metade dos jovens 
afirma que passa 1 a 3 horas a conversar com amigos, a praticar um desporto, ou a fazer outra 
coisa.  

Tempos Livres 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

4 ou mais 
horas 

Ver TV/Vídeos DVD (n=440) 21,1% 59,8% 19,1% 
Jogar playstation (n=435) 71,5% 22,5% 6,0% 
Jogar computador (n=430) 57,7% 34,9% 7,4% 
Fazer trabalhos de casa ou estudar (n=440) 43,4% 50,7% 5,9% 
Conversar com amigos (n=441) 37,6% 45,1% 17,2% 
Praticar um desporto (n=430) 43,7% 49,1% 7,2% 
Internet e “chats” (n=426) 73,7% 20,4% 5,9% 
Dormir (n=434) 28,3% 16,1% 55,5% 
Outra coisa (n=102) 34,3% 50,0% 15,7% 
 

Para os tempos livres, os resultados das diferenças entre ter ou não um problema de 
saúde não são estatisticamente significativas para ver TV, jogar playstation, fazer os trabalhos de 
casa, navegar na Internet e fazer outra coisa. São os jovens sem problemas de saúde que 
passam mais horas a jogar computador e a dormir. Os que têm algum problema de saúde passam 
menos horas a conversar com os amigos e a praticar algum desporto. 
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Tempos Livres 

 Ver Tv/Vídeos ou DVD a) Jogar Playstation b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Sim 18,0% 64,4% 17,5% 72,3% 22,1% 5,6% 
Não 23,2% 57,5% 19,3% 71,1% 23,2% 5,7% 

  a) (χ² = 2.35, g. l. = 2, p=.308). n=427 (n.s.)   b) (χ² = .090, g. l. = 2, p=.956). n=423 (n.s) 
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Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Tempos Livres 

 Jogar computador a) Fazer trabalhos de casa b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Sim 62,6% 33,2% 4,2% 48,2% 47,2% 4,6% 
Não 53,7% 35,7% 10,6% 39,3% 53,4% 7,3% 
a) (χ² = 7.06, g. l. = 2, p<.05). n=417  b) (χ² = 3.99, g. l. = 2, p=.136). n=429 (n.s)
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Tempos Livres 

 Conversar com amigos a) Praticar um desporto b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Sim 44,6% 42,6% 12,8% 52,4% 42,3% 5,3% 
Não 31,2% 47,4% 21,4% 36,2% 54,6% 9,2% 

  a) (χ² = 10.14, g. l. = 2, p<.05). n=429   b) (χ² = 11.46, g. l. = 2, p<.05). n=418  
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Tempos Livres 

 Internet e “chats” a) Dormir b) 
 ½ hora ou 

menos 
1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

½ hora ou 
menos 

1 a 3 
horas 

Mais de 4 
horas 

Sim 77,2% 18,5% 4,2% 32,8% 18,8% 48,4% 
Não 70,7% 21,8% 7,6% 24,3% 13,9% 61,7% 

  a) (χ² = 3.02, g. l. = 2, p=.221). n=414 (n.s.)   b) (χ² = 7.50, g. l. = 2, p, p<.05). n=422  
 

Comparação entre Adolescentes com e sem Problema de Saúde 
Tempos Livres 
Outra coisa a) 

 ½ hora ou menos 1 a 3 horas Mais de 4 horas 
Sim 35,4% 50,0% 14,6% 
Não 32,0% 50,0% 18,0% 
  a) (χ² = .26, g. l. = 2, p=.878). n=98 (n.s) 

 
Quadro Síntese: Tempos Livres 

 
 Os jovens sem problemas de saúde dormem mais horas e jogam computador mais 
horas nos seus tempos livres. Aqueles que afirmam ter algum problema de saúde falam 
menos tempo com os amigos e praticam menos tempo desporto. 
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PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

CONSELHOS EXECUTIVOS 2004/2005 

 
INSTRUMENTO 

O instrumento no qual se baseia este estudo específico é um questionário de auto-
administração aplicado a um membro do conselho executivo. 

O questionário providencia informação sobre as estratégias utilizadas pela escola para a 
promoção e educação para a saúde e dados sobre os alunos com necessidades educativas 
especiais bem como estratégias utilizadas para promoção da inclusão destes alunos. 

Este questionário apresenta questões sobre o número de alunos e professores, tipo de 
escola, taxa de insucesso e instalações existentes; a existência, a adesão, e as estratégias 
utilizadas no projecto “Educação para a saúde”, disciplinas onde os temas ligados a este projecto 
são abordados, e exemplos de boas e más práticas existentes na escola nesta área. 

Relativamente às necessidades educativas especiais, o questionário tem questões 
relacionadas com o número de alunos com as necessidades educativas especiais, o tipo de 
necessidades que apresentam, a participação em actividades extracurriculares, o número de 
docentes e técnicos que dão apoio, a participação dos pais e das instituições da comunidade 
local, a integração dos alunos com necessidades educativas especiais; as actividades, boas 
práticas, desafios, dificuldades e as principais vantagens da promoção da inclusão dos alunos 
com necessidades educativas especiais. 

 

PROCEDIMENTO 

Recolha e análise dos dados 
Após a selecção das escolas, estas foram contactadas telefonicamente no sentido de 

confirmar a sua disponibilidade para colaborar no estudo. 
A recolha de dados foi realizada através de questionários, distribuídos através dos 

Correios. Os questionários foram aplicados a um membro do conselho executivo. 
Após a aplicação dos questionários, as escolas procederam ao seu reenvio. 
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Análise estatística 
Após a recepção, os questionários foram introduzidos numa base de dados no programa 

SPSS-Windows “Statistical Package for Social Sciences” (versão 15.0) para análise e tratamento 
estatístico. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 O presente capítulo apresenta uma estatística descritiva com apresentação das 
frequências e percentagens para variáveis nominais, e das médias e dos desvios padrão para 
variáveis contínuas. Os dados foram recolhidos através do questionário “Promoção e Educação 
para Saúde e Necessidades Educativas Especiais” e são relativos ao ano 2004/2005. 
 

• Estabelecimentos de ensino – Alunos e Professores 
 São 77 os estabelecimentos de ensino incluídos no estudo, verificando-se uma média de 
862 alunos por estabelecimento e de 23 alunos por turma. 
 

Total – alunos (n=75) 
Média D.P. Mín. Max. 

862 502,80 50 2682 
 

Número médio – alunos (n=73) 
Média D.P. Mín. Max. 

23 2,79 16 28 
  

A Taxa de Insucesso Escolar apresenta uma média de 18%. 
 

Taxa de Insucesso Escolar – alunos (n=50) 
Média D.P. Mín. Max. 

18 9,43 1 48 
 

 Relativamente aos professores, verifica-se uma média de 103 Professores por 
estabelecimento de ensino, sendo em média 77 Professores com nomeação definitiva, ou seja, 
pertencentes aos Quadros. 

Total – Professores (n=75) 
Média D.P. Mín. Max. 

103 45,01 10 225 
 

Nomeação Definitiva – Professores (n=68) 
Média D.P. Mín. Max. 

77 38,19 3 198 
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• Caracterização dos Estabelecimentos de ensino 
 No que concerne ao tipo de Escola verifica-se uma maior prevalência de Escolas 
Básicas/Secundárias. 
 

Tipo de escola 
Básica Integrada (n=5) 6,5% 
Básica (n=27) 35,1% 
Básica/Secundária (n=31)  40,3% 
Secundária (n=10) 13,0% 
Profissional (n=1) 1,3% 
Outro (n=3) 3,9% 

 
 Das escolas em estudo observa-se que mais de um terço afirmam estar incluídas em 
Agrupamento de Escolas.  
 

A escola está em Agrupamento/ Sede de Agrupamento? 
Escola em Agrupamento (n=31) 40,3% 
Escola em Sede de Agrupamento (n=28) 36,4% 

 
 No que se refere aos graus de ensino existentes nas Escolas, verifica-se que mais de 
metade leccionam no 3º Ciclo de ensino. 
 

Graus de Ensino 
Jardim Infantil (n=35) 45,5% 
1º Ciclo (n=37) 48,1% 
2º Ciclo (n=37)  48,1% 
3º Ciclo (n=44) 57,1% 
Secundário (n=19) 24,7% 

 
 Relativamente às Instalações, verifica-se que a grande maioria das escolas refere ter 
Cantina, Pavilhão Desportivo e espaços para Clubes de Actividades. 
 

Instalações 
Cantinas (n=72) 93,5% 
Pavilhão Desportivo (n=57) 74,0% 
Clubes de Actividades (n=56)  72,7% 
Sala Polivalente (n=43) 55,8% 
Gabinete de Saúde (n=19) 24,7% 
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• Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 
 
 Verifica-se que em média frequentam cada escola cerca de 18 alunos com NEE de 
carácter prolongado. Quando analisado o número de alunos por domínios de NEE verifica-se que 
o domínio com uma média mais elevada é o cognitivo. 
 

Número de alunos com NEE de carácter prolongado  
que frequentam a escola (n=45) 

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
18 15,5 0 73 

 

Número de Alunos por domínios de NEE 
 Mín. Máx. Média Dp 
Audição (n=13) 1 9 2 2,3 
Visão (n=21) 1 4 2 0,9 
Motor (n=25) 1 11 3 2,4 
Cognitivo (n=32) 1 33 9 8,9 
Emocional/ Personalidade (n=30) 1 23 5 5,5 
Saúde Física (n=20) 1 12 2 2,6 
Comunicação/Fala/Linguagem (n=34) 1 56 6 10,0 
Outra (n=9) 1 29 8 10,3 
 

Quando analisado o número de alunos que beneficiam dos regimes educativos especiais, 
mencionados no quadro seguinte, verifica-se que a média de alunos é mais elevada nas 
condições especiais de avaliação, apoio pedagógico acrescido e ensino especial. 
 

Número de Alunos que beneficiam dos seguintes regimes educativos especiais: 
 Mín. Máx. Média Dp 
Equipamentos especiais de  
compensação (n=16) 

1 6 2 1,3 

Adaptações materiais (n=12) 1 5 2 1,2 
Adaptações curriculares (n=32) 1 56 13 15,5 
Condições especiais de matrícula (n=7) 1 3 1 0,8 
Condições especiais de frequência (n=9) 1 29 9 10,8 
Condições especiais de avaliação (n=32) 1 51 15 12,4 
Apoio pedagógico acrescido (n=35) 1 52 15 13,5 
Ensino especial (n=26) 1 67 15 13,4 
 

Relativamente ao número de alunos em função da distribuição do tempo nos vários 
contextos, verifica-se que o aluno está a maior parte do tempo na sala de aula. 
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Número de Alunos em função da distribuição do tempo nos contextos 
 Mín. Máx. Média Dp 
O aluno está sempre na sala de apoio (n=2) 0 1 1 0,7 
O aluno está a maior parte do tempo na sala de 
apoio (n=12) 

1 16 5 4,1 

O aluno está metade do tempo na sala de aula e 
metade do tempo na sala de apoio (n=12) 

1 11 4 3,6 

O aluno está a maior parte do tempo na sala de 
aula (n=29) 

1 638 34 116,8 

O aluno está sempre na sala de aula (n=26) 1 62 14 15,6 
 
 Em relação à participação nas actividades extracurriculares promovidas pela escola 
verifica-se a maioria dos alunos com necessidades educativas especiais participam muitas vezes 
neste tipo de actividades. 
 

Frequência de participação dos alunos em actividades extracurriculares 
Nunca Raramente Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

___ 2,2% 11,1% 55,6% 31,1% 
 
 Verifica-se, em média, a existência de 3 docentes de apoio afectos à 
Escola/Agrupamento. No que respeita a outros técnicos verifica-se em média a existência de 1 
técnico afecto à Escola/Agrupamento, sendo que o Psicólogo é o técnico que as Escolas reportam 
com maior frequência. 
 

Número de docentes de apoio afectos à escola/agrupamento (n=44) 
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

3 2,72 1 12 
 

Número de outros técnicos de apoio afectos à escola/agrupamento (n=29) 
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1 0,66 0 3 
 

Outros técnicos afectos à Escola/Agrupamento 
Psicólogo (n=22) 28,6% 
Assistente social (n=3) 3,9% 
Terapeutas (n=2) 2,6% 
Enfermeiro (n=1) 1,3% 
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 Quando questionados os Conselhos Executivos das Escolas se os pais participam no 
processo educativo dos filhos, no que se refere à avaliação, verifica-se que a maior parte dos pais 
participam, sendo que relativamente à elaboração e revisão do plano educativo constata-se com 
maior frequência que todos os pais participam. 
 

Participação dos pais na avaliação (n=44) 
Nenhum Poucos A maior parte Todos 

11,4% 36,4% 38,6% 13,6% 
Participação dos pais na elaboração e revisão do plano educativo (n=47) 

Nenhum Poucos A maior parte Todos 
4,3% 27,7% 25,5% 42,6% 

 
 Relativamente à articulação com instituições da comunidade local para efeitos de apoio 
educativo, constata-se que esta é maioritariamente realizada com instituições de educação da 
rede pública. 
 

Articulação com instituições da comunidade  
local para efeitos de apoio educativo 

 Mínimo Máximo Média Dp 
Educação (n=5) 2 45 19 20,0 
Saúde (n=12) 1 56 12 17,1 
Segurança Social (n=8) 1 56 13 21,4 
Emprego (n=5) 1 3 2 0,9 
Autarquias (n=7) 1 10 3 3,4 
Cerci e Associações (n=8) 1 14 5 5,2 
IPSS (n=3) 1 7 4 3,0 
Colégios de Ensino Especial (n=0) __ __ __ __ 
 
 Verifica-se que a maioria dos Conselhos Executivos das Escolas em estudo concorda 
plenamente que os alunos estejam integrados a nível Físico, por disporem de acesso a vários 
espaços na escola, Funcional, por realizarem actividades em conjunto com os outros colegas sem 
NEE, e Social, no sentido destes interagirem socialmente. 

 
Integração dos alunos com NEE a nível… 

 Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo Concordo 
Plenamente 

Físico (n=47) 2,1% 4,3% 14,9% 78,7% 
Funcional (n=47) __ 2,1% 29,8% 68,1% 
Social (n=47) __ 4,3% 36,2% 59,6% 
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 Como se verifica no quadro seguinte, a principal actividade realizada para promoção da 
inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais é a participação em actividades 
comuns com outros colegas e cultivar a integração dos alunos em tarefas que permitam uma 
maior inclusão no contexto educativo. 
 

Principal actividade realizada para promoção  
da inclusão dos alunos com NEE 

Participação em actividades/Integração de alunos em tarefas (n=19)  54,3% 
Acções de formação/ sensibilização/ reeducação (n=8) 22,9% 
Acompanhamento dos alunos (n=3) 8,6% 
Desenvolvimento de Projectos (n=2) 5,7% 
Não existe nenhuma actividade principal realizada (n=2) 5,7% 
Adaptações arquitectónicas e de materiais (n=1) 2,9% 
 
 Constata-se que ao nível de boas práticas de inclusão dos alunos com NEE, a mais 
reportada se refere a adaptações curriculares, incluindo o apoio educativo especializado num 
trabalho em conjunto por parte dos professores. 
 

Boa prática reconhecida a nível de inclusão dos alunos 
Adaptações curriculares/ Apoio educativo individualizado/ Trabalho conjunto 
entre Professores (n=15) 

42,9% 

Inclusão dos alunos nas turmas e actividades (n=14) 40,0% 
Adaptação de espaços e recursos materiais (n=4) 11,4% 
Promoção das capacidades individuais dos alunos (n=1) 2,9% 
Inclusão e Igualdade Social (n=1) 2,9% 
  

Relativamente ao principal desafio a nível da inclusão dos alunos com NEE, constata-se 
que um terço dos Conselhos Executivos das Escolas em estudo reporta ser a integração e 
aceitação destes alunos. 
 

Principal desafio a nível da inclusão dos alunos com NEE 
Integração e aceitação (n=10) 33,3% 
Transição para a vida activa (n=6) 20,0% 
Estratégias adequadas/ Maior participação (n=5) 16,7% 
Autonomia (n=3) 10,0% 
Trabalho com Professores e Técnicos/ Gestão de sala de aula (n=3) 10,0% 
Desenvolvimento do espírito de solidariedade (n=2) 6,7% 
Barreiras Culturais (n=1) 3,3% 
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 No quadro seguinte verifica-se que a principal dificuldade a nível da inclusão dos alunos 
com NEE se refere às barreiras físicas, legais e humanas. 
 

Principal dificuldade a nível da inclusão dos alunos com NEE 
Barreiras físicas, legais e humanas (n=9) 28,1% 
Adaptação das matérias a cada aluno (n=7) 21,9% 
Falta de informação/Formação e apoio (n=6) 18,8% 
A não-aceitação (n=5) 15,6% 
Turmas numerosas e dificuldades de integração nas mesmas (n=2) 6,3% 
Falta de motivação e auto-estima (n=2) 6,3% 
Entrada no mercado de trabalho (n=1) 3,1% 
 
 Como se pode constatar a principal vantagem mencionada a nível da inclusão dos alunos 
com necessidades educativas especiais é a aceitação das diferenças. 
 

Principal vantagem a nível da inclusão dos alunos com NEE 
Aceitação das diferenças (n=12) 40,0% 
Inserção na comunidade (n=5) 16,7% 
Frequência em turmas do ensino regular (n=4) 13,3% 
Melhoria de competências e sucesso educativo (n=3) 10,0% 
Igualdade de oportunidades (n=3) 10,0% 
Aprendizagem com os pares (n=2) 6,7% 
Melhoria de auto-estima e capacidade de realização (n=1)  3,3% 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Os resultados obtidos neste estudo mostram que a maioria dos adolescentes 

portugueses com NEE atravessa este período das suas vidas sem apresentar grandes problemas, 
relativamente aos comportamentos de saúde. Entretanto, uma preocupante minoria evidencia 
contextos, processos e comportamentos lesivos para a sua saúde, revelando que os resultados 
podem indicar que os adolescentes, com ou sem NEE, passam durante a adolescência por 
problemas emocionais, físicos e psicológicos idênticos. 

Os resultados encontrados mostram que os adolescentes com NEE passam por etapas 
de desenvolvimento semelhantes às dos adolescentes sem NEE, ou seja, os rapazes têm maior 
tendência para comportamentos como o consumo de substâncias e comportamentos mais 
violentos e as raparigas mais para problemas com o corpo ou com sintomas físicos e psicológicos. 
No entanto, quando se comparam os adolescentes com NEE e os adolescentes sem NEE, as 
diferenças tornam-se mais evidentes, essencialmente na relação com a família, escola e pares. 
No geral, os adolescentes com NEE revelam mais dificuldades na comunicação com os pais, na 
relação com os pares e maiores dificuldades na escola, apesar de valorizarem e sentirem-se 
seguros no ambiente escolar, uma vez que consideram ser o ambiente adequado para 
desenvolver várias capacidades. 

No que se refere às diferenças entre géneros e grupos etários para os adolescentes com 
NEE, verificou-se que os rapazes praticam mais actividade física, envolvem-se mais 
frequentemente em lutas, falam mais facilmente com o pai, sentem-se mais frequentemente bem e 
em forma, cheios de energia, capazes de fazer actividades que gostam nos tempos livres, têm 
mais tempo para eles, sentem-se menos tristes e sozinhos, consomem mais colas e outros 
refrigerantes, afirmam mais vezes que os colegas os aceitam como são e passam mais horas a 
jogar playstation. As raparigas fazem mais dieta, gostam mais da escola, referem mais 
frequentemente que alterariam alguma coisa no corpo, sentem mais pressão com os trabalhos de 
casa, passam mais horas a fazer os trabalhos de casa e têm pior percepção da sua saúde. Para 
os diferentes grupos etários verifica-se que os adolescentes mais novos praticam mais actividade 
física, envolvem-se mais em lutas, falam mais facilmente com o pai, consideram mais 
frequentemente que os professores acham as suas capacidades académicas muito boas, sentem-
se mais vezes bem e em forma, cheios de energia, têm mais tempo para eles próprios, fazem 
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mais actividades que gostam, divertem-se mais com os amigos, sentem-se menos tristes e 
sozinhos, consomem menos substâncias ilícitas, provocam mais vezes os colegas na escola, têm 
melhor percepção da sua saúde, estão mais satisfeitos com a vida e estão menos tempo na 
Internet. Os mais velhos consomem mais bebidas alcoólicas, referem mais vezes que gostariam 
de alterar alguma coisa no corpo e que já tiveram relações sexuais. 

Estes resultados reforçam mais uma vez a ideia, de que os problemas que os 
adolescentes com ou sem NEE atravessam são semelhantes, já que, tal como em outros estudos 
com adolescentes sem NEE (Matos et al., 2003; Matos, et al., 2006), observou-se que os rapazes 
têm maior tendência para a externalização (consumos, violência) enquanto as raparigas para a 
internalização (sintomas psicológicos e físicos, imagem do corpo) e ainda que os comportamentos 
de risco vão aumentando conforme a idade avança. 

No entanto, quando comparamos os adolescentes com NEE e sem NEE, verifica-se que 
essas diferenças se acentuam. Os adolescentes com NEE praticam menos actividade física, têm 
mais dificuldades na comunicação com os progenitores, têm menos amigos, afirmam mais 
frequentemente que os professores consideram que eles têm uma capacidade académica inferior 
à média, sentem-se menos felizes, mais tristes ou sozinhos, consideram mais vezes que não são 
bons alunos, são mais vezes provocados na escola, sentem mais pressão com os trabalhos de 
casa, têm pior percepção da sua saúde, conversam menos tempo com os amigos e praticam 
menos desporto. É visível que as diferenças entre os adolescentes com e sem NEE se 
manifestam essencialmente nas áreas mais importantes para o desenvolvimento dos 
adolescentes, como a família, a escola e a relação com os outros. Essas diferenças podem ser 
agravadas devido à NEE e às representações a ela associadas (Montanari, 1999). 

Na análise dos resultados obtidos através das escalas de saúde mental e resiliência 
utilizadas no presente estudo, verificou-se que o ambiente escolar surge como privilegiado para os 
adolescentes com NEE, que tiveram mais relações afectivas e expectativas mais elevadas na 
escola e onde tiveram médias superiores no ambiente escolar geral, demonstrando que apesar 
das dificuldades que enfrentam em ambiente escolar, tais como as atitudes dos outros diante da 
sua NEE, do acesso por vezes dificultado para as salas de aula ou recreios (Kaufman, 2005; 
Murray, 2002), ou os episódios de bullying que são alvo (Shaw, 1999), preferem frequentar as 
escolas regulares. No caso da comunidade, os dados sugerem que participam em menos 
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actividades, talvez devido à barreira existente para a possibilidade de participarem em 
determinadas actividades (Specht, Polgar, & King, 2003). 

Ao passar para os dados fornecidos pelos Conselhos Executivos das escolas, verificou-
se que, de forma geral, há uma participação dos alunos com NEE em actividades extra-
curriculares e que grande parte dos alunos com NEE beneficia de condições especiais de 
avaliação, apoio pedagógico acrescido e ensino especial. Verificou-se ainda que os alunos com 
NEE estão a maior parte do tempo na sala de aula e que grande parte dos pais desses alunos 
participam na avaliação dos mesmos. Para promover a inclusão, observou-se que a principal 
actividade realizada foi a sua participação em actividades comuns aos outros colegas, o maior 
desafio percepcionado situa-se ao nível da sua integração e aceitação e a maior dificuldade foram 
as barreiras físicas, legais e humanas existentes, seguidas da adaptação das matérias a cada 
aluno e a falta de informação/formação e apoio. Estes dados revelam que, apesar das mudanças 
nesta área terem tido um início tardio (Ferreira, 2007), existem indicadores que demonstram que 
as escolas estão cada vez mais preparadas para lidar com os alunos com NEE, trabalhando no 
sentido de oferecer uma resposta apropriada às suas dificuldades. 
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CONCLUSÃO 

 
O presente estudo encontra-se inserido no Projecto “Risco e Resiliência nos 

Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais” que teve como objectivo específico 
conhecer os comportamentos de saúde e estilos de vida dos adolescentes com NEE, nos vários 
contextos da sua vida, de forma a realizar um programa de promoção da saúde e resiliência 
adaptado às suas necessidades. 

Os resultados demonstraram que, durante a adolescência, os jovens com NEE passam 
por problemáticas semelhantes às dos adolescentes sem NEE. Entretanto, essas dificuldades são 
agravadas, fazendo com que se tornem uma população mais susceptível a envolver-se em 
comportamentos de risco para a saúde.  

Relativamente aos factores protectores, observa-se uma tendência para se sentirem bem 
em ambiente escolar. A literatura apresenta a família, a escola, a relação com os pares e a 
comunidade como os contextos mais importantes para os adolescentes, com e sem NEE, 
considerados como factores protectores e promotores de resiliência. A família tem um papel 
fundamental no seu desenvolvimento, proporcionando-lhes cuidados, transmitindo-lhes crenças e 
valores, promovendo bem-estar, entre outros (Braconnier & Marcelli, 2000). A escola por outro 
lado, poderá facilitar-lhes a participação em actividades, conhecimento de novos amigos, 
desenvolvimento de competências de aprendizagem e maturidade emocional (Stein, 2006) e as 
relações sociais podem proporcionar a partilha de experiências e sentimentos com alguém da 
mesma idade, aprender a ser íntimo de alguém, assim como sentimentos de bem-estar (Kaufman, 
2005). 

As características individuais, como as competências pessoais e sociais, auto-estima, 
auto-competência, auto-determinação e o reconhecimento das suas próprias dificuldades, também 
são apontadas como factores protectores e identificados mais frequentemente em adolescentes 
resilientes (Blum, Kelly, & Ireland, citado por Murray, 2003; Miller, 2002). 

Factores associados às NEE, como a adaptação da família às limitações dos 
adolescentes com alguma deficiência (Correia, 2005; Nielsen, 1999; Power & Orto, 2004), a 
dificuldade desses adolescentes na participação em diversas actividades diárias (Power & Orto, 
2004), a rejeição por parte dos pares, sentimentos de solidão, os elevados níveis de depressão 
(Al-Yagon & Mikulincer, 2004; Asher, 1993 citado por Murray & Greenberg, 2006), os episódios de 
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bullying que são alvo (Shaw, 1999), a maior probabilidade de baixo rendimento escolar (Affleck et 
al., 1990, citado por Murray, 2003; Murray, 2003) e as barreiras existentes na comunidade 
(Specht, et al., 2003), resultam por vezes no isolamento social, na diminuição da auto-estima, em 
dificuldades em manter relações sociais, ou sentimentos de insatisfação e frustração, impedindo-
os de manter um nível elevado de satisfação com a vida (Power & Orto, 2004), proporcionando o 
envolvimento em comportamentos de risco. 

É importante impulsionar a promoção da resiliência nestes contextos, trabalhando o 
envolvimento em actividades extracurriculares, desenvolvendo competências sociais, auto-estima, 
auto-eficácia, sentimentos de pertença à família, à escola e ao grupo social, de forma a evitar o 
envolvimento em comportamentos de risco para a saúde (Gilligan, 2000; Cillian, 2001, citado por 
Stein, 2006). 

A escola pode ser o espaço privilegiado para promoção de todas essas competências 
entre os jovens com NEE, seus familiares, amigos e professores, pois é o local onde passam a 
maior parte do seu tempo, tornando-se o contexto comum entre todos os envolvidos. Verifica-se, 
no entanto, que actualmente ainda é comum que as escolas não estejam preparadas para lidar 
com esta realidade, pelo que alguns alunos com NEE ainda se encontrem em ambientes 
separados, ou isolados nas escolas regulares e não em ambientes inclusivos (Shaw, 1999; 
Ferreira, 1997; Nielsen, 1999). A contrariar esses factos estão os dados, apresentados pelos 
Conselhos Executivos de algumas escolas participantes no presente estudo, que revelaram que 
os adolescentes com NEE participam nas actividades com os outros colegas sem NEE, estão a 
maior parte do tempo em sala de aula e têm apoio especializado na escola, apesar de ainda 
existirem barreiras físicas e humanas a ser ultrapassadas. 

Assim, parece verificar-se que as características da família e da comunidade podem 
alterar ou reverter as consequências negativas nos adolescentes com NEE (Bernard, 1995), que o 
sentimento de pertença à escola pode melhorar a motivação e o bem-estar emocional dos 
mesmos, passando a factor protector para comportamentos de risco (Gillian, 2000).  Verifica-se 
também uma tendência para as escolas trabalharem na melhoria das condições desses jovens. É 
pois essencial promover em todos estes contextos comportamentos protectores e promotores de 
resiliência, impulsionando a opção por um estilo de vida saudável entre os adolescentes com 
NEE. 
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