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RESUMO 

O Dream Teens powered by Jovem Cascais foi inspirado na rede Dream Teens1, uma iniciativa da 

equipa do Projeto Aventura Social2. Este projeto de participação juvenil, dirigiu-se a jovens dos 11 aos 

18 anos, fornecendo ferramentas e competências para o empowerment e a Voz dos mais jovens, na 

identificação das necessidades e problemas da sua geração, assim como das estratégias para a sua 

solução. Com igual objetivo, mas desta vez desenvolvido a nível concelhio e sob a alçada da Jovem 

Cascais/ Câmara Municipal de Cascais, o Dream Teens powered by Jovem Cascais criou uma rede de 

19 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 26 anos. Estes programas de investigação-ação 

com participação ativa dos jovens são apresentados como intervenções eficazes para a promoção da 

saúde e do bem-estar nestes grupos. 

O presente trabalho visa a promoção da ação e participação social dos jovens residentes no concelho 

de Cascais, com intervenção na promoção das suas competências de participação, cidadania, liderança 

e empreendedorismo social, utilizando uma abordagem participativa, multimétodos e 

multiparticipantes.  

No início do programa, através da resposta ao Questionário de Participação Social e Desenvolvimento 

Positivo dos Jovens, foi possível estudar 378 jovens residentes no concelho (M = 18,76±3,541 anos; 

Min = 14 e Máx = 30). Destaca-se desta avaliação inicial que as expectativas de participação na 

comunidade dos jovens não se encontravam bem definidas e que previam ter uma participação (ativa) 

com um carácter semanal; consideravam-se com um bom sentido de pertença à sua comunidade ou 

grupo e ter razoável autoeficácia social. Relativamente ao seu desenvolvimento positivo, não tinham 

uma avaliação da sua competência definida, mas a sua conexão com os outros era avaliada como boa; 

referiram que semanalmente disponibilizam uma hora do seu tempo para ajudar outros; e não 

reportaram frequentemente sentimentos de alienação social (isolamento, desmotivação, indiferença).   

                                                            
1 https://dreamteens.aventurasocial.com/ 
2 http://aventurasocial.com/ 
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No estudo do pré e pós-teste do impacto do projeto Dream Teens powered by Jovem Cascais, 

observou-se na generalidade uma melhoria das competências de investigação-ação dos participantes. 

No final, encontravam-se em desenvolvimento 2 projetos de emprego e empreendedorismo social, 2 

de voluntariado, 1 de promoção de competências socioemocionais e 1 de investigação.  

Na análise da Voz dos participantes, evidenciou-se uma maior participação em assuntos relacionados 

com o Consumo de Substâncias, Capital Social e Amor e Sexualidade, e menor em temas referentes à 

Diversidade, Cultura e Habitação. 

Os resultados sugerem que este projeto pode constituir-se uma relevante base e modelo para a 

continuidade do trabalho de incentivo à participação social e cidadania ativa dos jovens do concelho. 

São discutidas implicações para a prática e direções futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: Jovens; Participação social e Cidadania ativa; Investigação participativa; 

Promoção da saúde e bem-estar; Avaliação. 

Abstract 

Dream Teens powered by Jovem Cascais was inspired by the Dream Teens network, an initiative of 

the Social Adventure Project team. This youth participation project targeted young people aged 11 to 

18, providing tools and skills for empowerment and the Voice of the Young, in identifying the needs 

and problems of their generation, as well as strategies for their solution. With the same goal, but this 

time developed at a county level and under the supervision of Jovem Cascais/ City Hall of Cascais, 

Dream Teens powered by Jovem Cascais has created a network of 19 young people aged 14 to 26. 

These research-action programs with active participation of young people are presented as effective 

interventions for the promotion of health and well-being in these groups. 

This work aims to promote the action and social participation of young residents in the municipality 

of Cascais, with an intervention to promote their participation, citizenship, leadership and social 

entrepreneurship skills, using a participatory, multi-method and multi-participant approach. 
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At the beginning of the program, through the response to the Youth Social Participation and Positive 

Development Questionnaire, it was possible to study 378 young residents of the municipality (M = 

18.76±3.541 years; Min = 14 and Max = 30). From this initial assessment, it is noteworthy that 

expectations of participation in the community were not well defined and that they expected to 

participate (actively) on a weekly basis; they considered themselves to have a good sense of 

belonging to their community or group and to have reasonable social self-efficacy. Regarding their 

positive development, they did not have a defined evaluation of their competence, but their 

connection with others was evaluated as good; they reported that they give an hour of their time 

every week to help others; and they did not often report feelings of social alienation (isolation, 

demotivation, indifference).   

In the pre- and post-test study of the impact of the Dream Teens powered by Jovem Cascais project, 

an improvement in the research-action skills of the participants was generally observed. At the end, 

there were 2 employment and social entrepreneurship projects under development, 2 volunteering 

projects, 1 socio-emotional skills promotion project and 1 research project.  

In the analysis of the participants' Voice, it was evident a higher participation in topics related to 

Substance Use, Social Capital and Love and Sexuality, and lower participation in topics related to 

Diversity, Culture and Housing. 

The results suggest that this project can be a relevant basis and model for the continuity of the work 

of encouraging social participation and active citizenship among young people in the municipality. 

Implications for practice and future directions are discussed. 

Key-words: Youth; Social participation and active citizenship; Participatory action-research; Health 

and well-being Promotion; Evaluation. 
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DREAM TEENS POWERED BY JOVEM CASCAIS 

INTRODUÇÃO 

Com base na literatura, os modelos mais recentes de desenvolvimento de jovens e de prevenção 

de problemas podem assumir a perspetiva da prevenção, resiliência e Desenvolvimento Positivo dos 

Jovens (DPJ)3. Nesta abordagem amplamente estudada4,5,6, e ainda que a terminologia do DPJ possa 

assumir diversas conceções, os autores Whitlock e Hamilton7 defendem que esta pode estar associada 

a uma (i) definição do processo de desenvolvimento; (ii) categorização de programas ou organizações 

que dispõem atividades para o desenvolvimento dos jovens; (iii) princípio dirigido para resultados 

focados nos recursos desta geração. 

No seguimento desta visão, Lerner e colegas8,9 desenvolvem a Teoria dos Sistemas de 

Desenvolvimento e categorizam “5 C’s” enquanto promotores de um desenvolvimento mais positivo 

dos jovens: Competência nas áreas emocional, académica, social e vocacional; Confiança na sua 

identidade; Carácter associado aos valores, integridade e moral; Conexão com o próprio e os outros; 

Cuidado referente à empatia e compaixão, que ao se manifestarem durante o processo de 

desenvolvimento podem propiciar benefícios ao jovem/ contexto, potenciando o “6 C”: Contribuição, 

centrada no envolvimento e participação10. Defendida como um direito fundamental do jovem11, a 

participação social promove a aquisição de conhecimentos relacionados com os direitos humanos, 

assim como uma cidadania mais ativa12.  

                                                            
3 Small, S., & Memmo, M. (2004). Contemporary Models of Youth Development and Problem Prevention: Toward an Integration of Terms, Concepts, 

and Models. Family Relations, 53, 3-11. doi:10.1111/j.1741-3729.2004.00002.x 
4 Matos, M. G., Tomé, G., Branquinho, C., Reis, M., Ramiro, L., & Gomez-Baya, D. (2020). Being Positive, Participative and Flexible. EREBEA, 10, 

15–30. 

Matos, M., & Ramiro, L. (2018). Challenges for prevention and promotion in the 21st century. Journal of Education Society and Behavioural Science, 

26(2), 1–7. 
6 Matos, M. G., Wainwright, T., Brebels, L., Craciun, B., Gabrhelík, R., Schjodt, B. H. … Richards, J. (2019). Looking ahead: Challenges and 

opportunities for applied psychology in prevention and promotion. European Psychologist, 24(4), 337–348. Doi: 10.1027/1016-9040/a000362 
7 Whitlock, J., & Hamilton, S. (2001). Youth development principles and practices: Defining what it is and is not. NY: Unpublished manuscript, 

Department of Human Development, Cornell University 
8 Lerner, R. M., Lerner, J. V., Lewin-Bizan, S., Bowers, E. P., Boyd, M., Mueller, M. … Napolitano, C. (2011). Positive youth development: processes, 

programs, and problematics. Journal of Youth Development, 6(3), 40-64. doi: 10.5195/jyd.2011.174 
9 Lerner, J. V., Bowers, E. P., Minor, K., Boyd, M. J., Mueller, M. K., Schmid, K. L. … Lerner, R. M. (2013). Positive youth development: processes, 

philosophies, and programs. In R. M. Lerner, M. A Easterbrooks, & J. Mistry (Eds.), Handbook of Psychology (pp. 365-392). New Jersey: Wiley. 
10 Lerner, R. M. (2004). Liberty: Thriving and civic engagement among American youth. California: Sage. 
11 UNICEF (2011). Every Child’s Right to be Heard: a resource guide on the un committee on the rights of the child general comment no.12. Retirado 

de https://www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard. pdf 
12 United Nations (2010). Youth Participation in Development: Summary Guidelines for Development Partners. New York: United Nations. 
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Assente na ideologia de que esta geração detém as competências necessárias para contribuir 

com um conhecimento valioso na identificação dos seus problemas e necessidades13, com base na sua 

Voz e experiência14,15,16, os programas de investigação-ação com jovens podem ser assumidos como 

eficazes intervenções em saúde. Na investigação participativa, assim como na abordagem do DPJ, 

estes são ao mesmo tempo entendidos enquanto alvos e recursos dos contextos nos quais se inserem17. 

Desenvolvidos enquanto resposta aos modelos tradicionais, os quais apenas promovem o 

empowerment, estes programas levam os investigadores a considerar que detêm o mesmo poder que 

os jovens18. Numa relação de mentoria adulto-jovem, facilitam a partilha de poder durante o processo, 

a consultoria, o desenvolvimento de competências, o debate com vista à mudança social, e o 

estabelecimento de relações com stakeholders19.  

Os autores Rodriguez e Brown20, numa conceptualização destes programas, resumem-nos em 

três princípios: (i) têm como foco as experiências de vida e preocupações dos jovens; (ii) a metodologia 

e pedagogia assenta na colaboração e participação dos jovens; (iii) têm uma característica 

transformadora que contribui para alterar teorias e práticas que melhorem as vidas dos jovens e os seus 

contextos. 

 Ainda que amplamente reconhecida a sua importância no agency e liderança, no nível 

cognitivo, académico/ profissional, social e interpessoal21, estes programas são ainda pouco comuns 

na Europa. Essencialmente desenvolvidos nos Estados Unidos, e particularmente nas escolas 

                                                            
13 Ozer, E. J., & Piatt, A. A. (2017). Youth-led Participatory Action Research (YPAR): Principles Applied to the US and Diverse Global Setting. In N. 

Wallerstein, B. Duran, J. Oetzel, & M. Minkler, Community-Based Participatory Research for Health (pp. 97). California: Jossey-Bass. 
14 Cammarota, J., & Fine, M. (2008). Revolutionizing education: youth participatory action research in motion. England: Routledge Taylor & Francis 

Group. 
15 Livingstone, A., Celemencki, J., & Calixte, M. (2014). Youth participatory action research and school improvement: the missing voices of black 

youth in montreal. Canadian Journal of Education, 37(1), 283-307. 
16 Kim, J. (2016). Youth involvement in participatory action research (PAR): challenges and barriers. Critical Social Work, 17(1), 38-53. 
17 Zeldin, S., Camino, L., & Calvert, M. (2007). Toward an understanding of youth in community governance: Policy priorities and research directions. 

Análise Psicológica, 25(1), 77-95. 
18 Lake, D., & Wendland, J. (2018). Practical, Epistemological, and Ethical Challenges of Participatory Action Research: A Cross-Disciplinary Review 

of the Literature. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 22(3), 11-42. 
19 Ozer, E., & Douglas, L. (2015). Assessing the key processes of Youth-Led Participatory Research: Psychometric analysis and application of an 

observational rating scale. Youth & Society, 47(1), 29-50. Doi: 10.1177/0044118X12468011 
20 Rodriguez, L. F., & Brown, T. M. (2009). From voice to agency: Guiding principles for participatory action research with youth. New Directions for 

Youth Development, (123), 19-34. Doi: 10.1177/1090198118769357 
21 Anyon, Y., Bender, K., Kennedy, H., & Dechants, J. (2018). A Systematic Review of Youth Participatory Action Research (YPAR) in the United 

States: Methodologies, Youth Outcomes, and Future Directions. Health Education & Behavior, 45(6), 865- 878. Doi: 10.1177/1090198118769357 
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(ex.22,23,24), são ainda escassos aqueles que se desenvolvem no contexto comunitário e tenham como 

objetivo a promoção da saúde e bem-estar dos jovens25. 

DREAM TEENS POWERED BY JOVEM CASCAIS 

 O Dream Teens powered by Jovem Cascais foi inspirado na rede Dream Teens26,27,28,29, uma 

iniciativa da equipa do Projeto Aventura Social30, coordenado pela Professora Doutora Margarida 

Gaspar de Matos. Este projeto de participação juvenil, dirigia-se a jovens dos 11 aos 18 anos, 

fornecendo ferramentas e competências para o empowerment da Voz dos mais jovens, na identificação 

das necessidades e problemas da sua geração, assim como das estratégias para a sua solução. 

Com igual objetivo, mas desta vez desenvolvido a nível concelhio e sob a alçada da Jovem 

Cascais/ Câmara Municipal de Cascais, o Dream Teens powered by Jovem Cascais criou uma rede de 

19 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 26 anos. Facilitador do desenvolvimento de 

competências de investigação-ação, este projeto promoveu a discussão das principais necessidades e 

estratégias para os problemas dos jovens, tornando-os socialmente mais ativos e participativos, através 

do incentivo ao desenvolvimento de projetos de investigação-ação e de empreendedorismo social no 

concelho. A par, foi ainda realizado um estudo da participação social, cidadania ativa e DPJ residentes 

no concelho (14 aos 30 anos). 

 O Dream Teens e o Dream Teens powered by Jovem Cascais encontravam-se alinhados com 

os princípios da Organização Mundial de Saúde31 para promover a participação juvenil: (i) 

estabelecimento de necessidades e prioridades; (ii) fornecimento de um modelo ou estrutura 

                                                            
22 Langhout, R. D., Collins, C., & Ellison, E. R. (2014). Examining Relational Empowerment for Elementary School Students in a yPAR Program. 

American Journal of Community Psychology, 53(3-4), 369-381. Doi:10.1007/s10464-013-9617-z 
23 Ozer, E., & Douglas, L. (2013). The impact of participatory research on urban teens: An experimental evaluation. American Journal of Community 

Psychology, 51(1-2), 66- 75. Doi: 10.1007/s10464-012-9546-2 
24 Voight, A. (2015). Student voice for school-climate improvement: A case study of an urban middle school. Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 25, 310- 326. Doi: 10.1002/casp.2216 
25 Lindquist-Grantz, R., & Abraczinskas, M. (2018). Using Youth Participatory Action Research as a Health Intervention in Community Settings. 

Health Promotion Practice, 1-9. Doi: 10.1177/1524839918818831 
26 Matos, M. G. (Coord.). Adolescentes: navegação segura por águas desconhecidas. Lisboa: Coisas de Ler. 
27 Branquinho, C., & Matos, M. G. (2018). Why “Dream Teens”: was there an impact after a two-year participatory action-research program? Child 

Indicators Research, 11(46), 1-15. Doi: 10.1007/s12187-018-9585-9 
28 Branquinho, C., Cerqueira, A., Ramiro, L., & Matos, M. G. (2018). Youth “have a voice” - qualitative exploration of a participatory action-research 

program. Acta Psychopathologica, 4(4), 22-33. Doi: 10.4172/2469-6676.100177 
29 https://dreamteens.aventurasocial.com/ 
30 http://aventurasocial.com/ 
31 World Health Organization (2014). Health and human behavior. McGraw-Hill Inc: USA. Disponível em http://www.mheducation.com/ 
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facilitadora de ações; (iii) identificação de estruturas e processos de apoio; (iv) facilitação da avaliação 

e o envolvimento; (v) inclusão de supervisão, avaliação e divulgação; (vi) promoção do empowerment. 

METODOLOGIA 

PROCEDIMENTO E PARTICIPANTES 

O projeto Dream Teens powered by Jovem Cascais foi iniciado em abril de 2020, com a 

divulgação de um estudo da participação social, cidadania ativa e DPJ residentes em Cascais (14 aos 

30 anos). No total, este estudo contou com 437 respostas, das quais 378 foram consideradas válidas 

(após exclusão de respostas incompletas ou duplicadas). A recolha de respostas foi realizada no 

período de maio a agosto de 2020. 

Adaptado para uma metodologia exclusivamente online, uma vez que o país se encontrava em 

situação de isolamento social, devido à pandemia COVID-19, o trabalho de intervenção avançou com 

uma call protagonizada por três embaixadores naturais e residentes no concelho (voluntários 

carismáticos da Jovem Cascais). Em cartazes/ imagens de divulgação do projeto, disseminados online 

pela Jovem Cascais, Câmara Municipal de Cascais, instituições ligadas ao ensino e trabalho com 

jovens e redes sociais, os embaixadores deram o mote para inscrição na rede (“Gostarias de ter um 

papel mais ativo e participativo na tua comunidade?”). 

Na fase inicial, com vista ao estabelecimento de parcerias, todas as escolas e universidades do 

concelho foram contactadas via e-mail (Anexo 1). Contudo, face à ausência de respostas, foi dado 

maior enfoque na disseminação do projeto pelas redes sociais e canais de comunicação da Jovem 

Cascais e Câmara Municipal de Cascais. Nesta divulgação, constava um link de um documento online 

de inscrição (https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/1539) que incluía: registo de informações pessoais 

(nome, data de nascimento, morada e e-mail) com possibilidade de submissão de autorização parental 

(< 18 anos); campo para redação de texto de apresentação, identificação das necessidades/ problemas 

dos jovens residentes no concelho, respetivas estratégias para os seus problemas, e carta de motivação. 

As candidaturas tinham a obrigatoriedade de que cumprir os critérios de inclusão: idade entre os 14 e 
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os 30 anos e residência em Cascais (solicitação de fotografia/cópia de cartão de estudante). A 

manifestação de boa consciência crítica, de organização e exposição de ideias, motivação para integrar 

o projeto, espírito de liderança e competências de relacionamento interpessoal, estão previstas ser 

avaliadas, mas face ao reduzido número de candidaturas recebidas (N = 32), todas foram consideradas.  

Finda esta fase inicial, durante o mês de agosto, foi realizada uma conferência online de 

apresentação do projeto e sua metodologia, assim como o agendamento de workshops online (2 horas), 

contando com a participação de 19 jovens. 

Numa primeira fase do projeto, para incitar a discussão dos temas de trabalho: (1) Recursos 

Pessoais e Bem-estar; (2) Capital Social; (3) Amor e Sexualidade; (4) Consumos e Dependências; (5) 

Lazer e Desporto; (6) Cidadania e Participação Social; (7) Cultura; (8) Ambiente; (9) Diversidade; e 

(10) Habitação, e realizar o levantamento dos principais problemas/ necessidades dos jovens de 

Cascais, foi criado um canal Youtube32 e um grupo WhatsApp que permitia um maior e melhor contacto 

entre os participantes. O canal Youtube servia como promotor de debate e veículo de recolha das 

necessidades/ problemas dos jovens participantes, através do lançamento de desafios/ teasers (2 vezes 

por semana). Nesta componente do projeto, desenvolvida no período de agosto a outubro, participaram 

17 jovens. 

Numa nova etapa, em novembro de 2020, acreditando-se que a seleção natural dos jovens mais 

ativos e socialmente participativos já se encontrava realizada, foi desenvolvido um workshop online 

(2 horas), com uma metodologia fundamentalmente ativa, com vista ao desenvolvimento de 

competências de investigação-ação e de empreendedorismo social. No final da formação, foi solicitada 

a entrega de um projeto individual (via e-mail) nos próximos 15 dias. Durante o desenvolvimento dos 

projetos, foi disponibilizado um apoio contínuo por parte da equipa de investigação, e agendadas 

reuniões online quinzenais com os jovens. Do total dos 9 participantes do workshop, 6 apresentaram 

uma ideia e desenvolveram o seu projeto individual. No mesmo dia, com vista à identificação de 

                                                            
32 https://www.youtube.com/results?search_query=dream+teens+cascais 
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estratégias para os problemas identificados, foi desenvolvido um grupo focal online com a duração de 

1 hora (N = 9).  

No mês de março 2021, num evento final de encerramento do Dream Teens powered by Jovem 

Cascais, no qual os projetos individuais serão apresentados, será dada apreciação por parte da Jovem 

Cascais e apresentado o seu apoio aos mesmos.  Para o efeito, encontra-se agendado um evento 

público, garantindo a presença dos decisores políticos de Cascais (ou seus representantes) dos pelouros 

relacionados com as temáticas envolvidas no projeto, da Dra. Sara Silva, Chefe da Divisão da 

Juventude, e da Coordenadora Nacional do projeto Dream Teens, Professora Doutora Margarida 

Gaspar de Matos. Na divulgação do evento, será disseminado um fórum online no formato de caixa de 

sugestões, com vista à proposta de ideias a desenvolver no concelho e sua execução. Centradas nos 

temas de trabalho do projeto, estas ideias podem ser apresentadas por qualquer jovem residente no 

concelho. Os proponentes das melhores ideias, serão convidados a apresentar um poster no evento 

final. 

Como suporte à avaliação do projeto, foram aplicados instrumentos pré e pós-teste 

desenvolvidos e aplicados na fase inicial e final. A preparação da sustentabilidade do projeto é 

apresentada neste documento. 

O Dream Teens powered by Jovem Cascais, encontrava-se integrado no projeto Dream Teens, 

o qual contou com a aprovação da Comissão de Ética do Centro Académico de Medicina de Lisboa. 

Para participação no projeto foram solicitadas autorizações parentais ou do próprio, dependendo da 

idade dos participantes (Anexos 2 e 3). 

INSTRUMENTOS 

 No âmbito do projeto Dream Teens powered by Jovem Cascais, foram desenvolvidos 5 

instrumentos: (i) questionário de estudo da participação social e DPJ de Cascais; (ii) pré e pós-teste de 

avaliação do impacto; (iii) desafios na recolha das necessidades/ problemas dos jovens, a par de 
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estratégias; (iv) guião de entrevista do grupo focal; (v) registo de comportamentos e incidentes críticos 

no trabalho dos e com os jovens. 

 Questionário de Estudo da Participação Social e DPJ 

Neste questionário foram incluídas questões relacionadas com: 

 Dados sociodemográficos (idade, sexo, nacionalidade, país nascimento, nível de escolaridade e 

condição face ao trabalho);  

 Expectativas e Envolvimento na Participação Social e Desenvolvimento Positivo, estudados 

através da aplicação do Questionário de Expectativas e Envolvimento na Participação Social e 

Desenvolvimento Positivo (instrumento original da autora Samdal e colegas33, adaptado e validado 

para a população portuguesa pela equipa Aventura Social34), com base nas escalas:  

o expectativas de participação na comunidade (3 itens numa escala Likert de 5 pontos em que 

1=nada provável e 5=extremamente provável; ex. “Fazer trabalho voluntário para ajudar 

pessoas.” e “Envolver-te em assuntos relacionados com a saúde ou a segurança que afetem 

a tua comunidade.);  

o participação ativa (8 itens numa escala Likert de 5 pontos em que 1=nunca ou quase nunca 

e 5=diariamente ou quase todos os dias; ex. “Falar com um dos teus pais (ou ambos) acerca 

de assuntos políticos ou sociais.” e “Ver televisão para ficares informado(a) sobre as 

notícias nacionais e internacionais.”;  

o sentido de pertença (8 itens numa escala Likert de 5 pontos em que 1=é totalmente falso 

para mim a 5=é totalmente verdadeiro para mim; ex. “Um sentido forte de pertença.” e 

“Responsabilidade pelos outros.”);  

                                                            
33 Samdal, O., Moreno, C., Morgan, A., Matos, M. G., Baban, A., & Wold, B. (2016). Stimulating Adolescent Life skills through Unity and Drive 

(SALUD). Poster na Reunião HBSC Luxemburgo. Luxemburgo. 
34 Branquinho, C., Tomé, G., Gómez-Baya, D., & Matos, M. G. (2019). Participação social e o protagonismo jovem, num país em mudança de paradigma. 

Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, 10(1), 241-251.  
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o autoeficácia social (8 itens numa escala Likert de 5 pontos em que 1=nenhuma facilidade a 

muita facilidade; ex. “Tens facilidade em expressar as tuas opiniões quando os outros 

colegas de turma não concordam contigo?” e “Tens facilidade em tornar-te amigo(a) de 

outros jovens?”).  

A par, foram incluídas 4 escalas do instrumento Positive Youth Development Short Form 

(instrumento original de Geldhof e colegas35, adaptado e validado para a população portuguesa pela 

equipa Aventura Social36), nomeadamente: 

o competência (6 itens numa escala Likert 5 pontos em que 1=discordo totalmente e 

5=concordo totalmente; ex. “Sou tão inteligente como os outros jovens da minha idade.” e 

“Sinto que sou capaz de fazer muito bem qualquer nova atividade física ao ar livre.”); 

o conexão (8 itens numa escala Likert 5 pontos em que 1=discordo totalmente e 5=concordo 

totalmente; ex. “Tens muitas conversas positivas com os teus pais.” e “Na tua família, 

sentes-te útil e importante.”);  

o contribuição (5 itens numa escala Likert 5 pontos em que 1=nenhuma hora e 5=6 ou mais 

horas; ex. “Quantas horas dedicas numa semana normal como voluntário ou a fazer algo 

sem cobrar dinheiro, para fazer com que a tua comunidade seja um lugar melhor?” e 

“Quantas horas dedicas numa semana normal a ajudar os teus amigos(as) ou 

vizinhos(as)?”).  

Como complemento do estudo do DPJ, foi incluída uma escala no estudo da alienação (10 itens 

numa escala Likert 5 pontos em que 1=nunca é verdade e 5=é sempre verdade; ex. “Quando me 

esforço, em geral tenho bons resultados.” e “Em geral, quando eu dou ideias/ sugestões, sou 

ouvido(a).”)37. 

                                                            
35 Geldhof, G. J., Bowers, E. P., Boyd, M. J., Mueller, M. K., Napolitano, C. M., Schmid, K. L., . . . Lerner, R. M. (2014). Creation of short and very 

short measures of the five Cs of positive youth development. Journal of Research on Adolescence, 24(1), 163-176. Doi:10.1111/jora.12039 
36 Tomé, G., Matos, M.G., Camacho, I., Gomes, P., Reis, M. & Branquinho, C. (2019). Positive Youth Development (PYD-SF): Validação para os 

Adolescentes Portugueses. Psicologia saúde & Doenças, 20(3), 556-568. 
37 Tomé, G., Matos, M.G., Camacho, I., Simões, C., Reis, M., & Gomes, P. (2018). Alienation and Health in Adolescents: An Original Evaluation Tool. 

Open Access Library Journal, 5, e4183. Doi: 10.4236/oalib.1104183. 
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Atravessando-se desde o início do projeto um cenário pandémico, foram ainda integradas 3 

questões de resposta aberta relacionadas com o vírus COVID-19: “De que forma a COVID-19 afeta o 

teu bem-estar?”; “O que pode ajudar a enfrentar esta situação (ligações familiares, mais tempo, menos 

fadiga)?” e “Que lições podem ser tiradas para futuras epidemias?”. Estas questões foram retiradas do 

estudo “Lidar com a Pandemia COVID-19: A Voz dos Jovens”38, desenvolvido pela equipa Aventura 

Social, contando com o apoio da Jovem Cascais na sua disseminação. 

Este instrumento foi criado na plataforma Google Forms e tinha um tempo médio de resposta 

de 10-15 minutos. 

 Pré e Pós-teste de Avaliação do Impacto 

 No estudo do impacto do projeto, foi uma vez mais criado um instrumento na plataforma 

Google Forms, tendo um tempo de preenchimento de 5-10 minutos. Focado na avaliação das 

competências de participação social, este questionário incluia a recolha de dados sociodemográficos 

(nome, idade, ano de escolaridade e sexo); da participação em atividades de liderança no último ano; 

expetativas face ao futuro (médio e longo prazo); e dos conhecimentos e competências para a 

investigação-ação (10 itens; escala tipo Likert de 4 pontos em que 1=concordo fortemente e 4=discordo 

fortemente na concordância com as afirmações; ex. “Se quiser melhorar um problema na minha cidade, 

sei como reunir dados importantes sobre o assunto.”, “Os jovens têm uma Voz no que acontece nesta 

cidade.” e uma escala de 5 pontos em que 1=fortes benefícios e 5=fracos benefícios na expetactiva de 

impacto do projeto). 

 Acreditando-se na importância do envolvimento e auscultação dos participantes em todas as 

fases do projeto, foi integrada uma questão aberta para criar a oportunidade de submissão de ideias e 

sugestões. 

 

                                                            
38 Branquinho, C., Colette, K., Arevalo, L., Santos, A., & Matos, M. G. (2020). “Hey, we also have something to say”: a qualitative study of Portuguese 

adolescents’ and young people’s experiences under COVID-19. Journal of Community Psychology. Doi: 10.1002/jcop.22453 
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 Desafios na Recolha das Necessidades/prolemas dos Jovens do Concelho 

Passando para a metodologia qualitativa, foi realizado um estudo com base nos desafios/ 

teasers lançados no canal Youtube afeto ao projeto. Com o objetivo de impulsionar o debate e a recolha 

das necessidades e estratégias para os problemas dos jovens residentes em Cascais, estes desafios 

assumiam o formato de vídeo e/ ou música, e relacionavam-se com os temas: (1) Recursos Pessoais e 

Bem-estar; (2) Capital social; (3) Amor e sexualidade; (4) Consumos e dependências; (5) Lazer e 

Desporto; (6) Cidadania e Participação Social; (7) Cultura; (8) Ambiente; (9) Diversidade; e (10) 

Habitação. Como suporte, foi desenvolvida uma tabela-resumo dos desafios (categorias e 

subcategorias, número de desafios e número de respostas por desafio). 

 Guião de Entrevista do Grupo Focal 

 Num guião de entrevista semi-estruturado (Anexo 2), fundamentado nos desafios menos 

comentados do canal Youtube, foram aplicadas 5 questões relacionadas com comportamentos de 

violência interpessoal; comportamentos de risco e saúde; características da zona de residência e 

ambiente, com o objetivo de identificar estratégias para os problemas/necessidades anteriormente 

identificados.  

Registo de Comportamentos e Incidentes Críticos 

 Ainda que não tenha sido desenvolvido um instrumento para este efeito, foi criado um Diário 

de Bordo para o registo de comportamentos e incidentes críticos do projeto e dos jovens participantes, 

servindo como base à pesquisa. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

 Face à diferente natureza dos dados, foram utilizados dois métodos de análise. 

Análise Quantitativa dos Dados com Recurso ao Software SPSS 

 Foi realizada uma estatística descritiva para todas as variáveis e dimensões em estudo (média, 

desvio padrão, mínimos e máximos), com suporte do software de análise estatística SPSS versão 26. 

O estudo das médias da Participação Social e DPJ com base no sexo e ano de escolaridade, foi realizado 

com base no teste ANOVA e Post-hoc (Tukey HSD) para análise das diferenças entre grupos, e 

apresentado numa publicação científica. O nível de significância foi estabelecido em 0,05. 

 No pré e pós-teste, complementarmente à estatística descritiva, foi realizado um quadro 

sinótico (tendo em conta o número reduzido de respondentes) do impacto e suas expectativas. 

Análise Qualitativa dos Dados com Recurso ao Software MAXQDA 

Na componente qualitativa, os dados foram obtidos através dos desafios lançados no canal 

Youtube e no grupo focal, o qual foi alvo de registo no momento da sua realização. Depois de uma 

primeira análise de conteúdo, todos os dados foram agregados e codificados em categorias e 

subcategorias no software de análise qualitativa MAXQDA 2020, tendo por base os temas: (1) 

Recursos pessoais e Bem-estar; (2) Capital Social; (3) Amor e Sexualidade; (4) Consumos e 

Dependências; (5) Lazer e Desporto; (6) Cidadania e Participação Social; (7) Cultura; (8) Ambiente; 

(9) Diversidade; e (10) Habitação e a sua natureza (necessidades/ problemas ou estratégias). 

Uma nuvem de palavras possibilitou a visualização das palavras mais frequentes no discurso 

dos jovens, e o MaxMaps com modelo de hierarquia de códigos os temas mais e menos priorizados. 

Por forma a ilustrar os comentários, será apresentada uma tabela-resumo com os problemas e 

estratégias, a par de excertos exemplificativos. 
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RESULTADOS 

(E1) Questionário de Estudo da Participação Social, Cidadania Ativa e DPJ  

Numa análise descritiva dos dados do Questionário de Participação Social e Desenvolvimento 

Positivo, os respondentes tinham uma média de 18,76±3,541 anos (Min =14 e Máx = 30), eram na sua 

maioria do sexo feminino (65,3%), de nacionalidade portuguesa (82,8%) ou brasileira (11,4%) e 

nascidos em Portugal (78,6%) ou no Brasil (12,7%). A condição de estudante era partilhada por grande 

parte dos jovens (74,9%), sendo que 50,5% frequentavam o ensino secundário, 33,9% o ensino 

superior, e 15,6% o 3º ciclo. 

 Na análise descritiva das médias da participação social e DPJ, em cada uma das dimensões, 

verificou-se nos jovens respondentes os seguintes resultados: (1) Expectativas de Participação na 

Comunidade (M = 2,47, DP = 0,853); (2) Participação Ativa (M = 1,75, DP = 0,608); (3) Sentido de 

Pertença (M = 3,89, DP = 0,778); (4) Autoeficácia Social (M = 4,05, DP = 0,726); (5) Competência 

(M = 3,36, DP = 0,631); (6) Conexão (M = 3,76, DP = 0,666); (7) Contribuição (M = 2,01, DP = 

0,787); (8) Alienação (M = 2,34, DP = 0,503).  

Com base nos dados obtidos, verificou-se que os jovens residentes em Cascais não tinham 

expectativas de participação na comunidade bem definidas, não sabendo se no futuro iriam envolver-

se em atividades ou assuntos que melhorassem a sua comunidade; a sua futura participação (ativa) 

deveria ter um carácter semanal; tinham um bom sentido de pertença à sua comunidade ou grupo; e 

consideravam ter alguma autoeficácia social. Quanto ao seu desenvolvimento positivo, não tinham 

certezas relativamente à sua competência, mas tinham quanto à conexão com outros, avaliando-a como 

boa; em média, revelaram que semanalmente contribuíam com 1 hora do seu tempo para ajudar outros; 

sentimentos de alienação não foram frequentemente referidos. 

No estudo das médias da participação social com base no sexo, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões: Expectativas de Participação na Comunidade, F(1, 

376) = 16,076, p < 0,001, ηp2 = 0,041, mostrando as raparigas expectativas de participação mais 
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elevadas (M = 2,6, DP = 0,802); e Participação Ativa, F(1, 376) = 4,953, p < 0,05, ηp2 = 0,013, sendo 

uma vez mais as raparigas que revelaram uma média superior (M = 1,8, DP = 0,616). Por sua vez, no 

estudo do DPJ, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na Competência, F(1, 

376) = 17,251, p < 0,001, ηp2 = 0,044, sendo os rapazes quem referia maior competência (M = 3,54, 

DP = 0,651). (Tabela 1). 

Tabela 1 

Comparações Anova em função do sexo 

Dimensões Sexo n M DP F p 

Expectativas de Participação na Comunidade 
M 131 2,23 0,898 16,076 ˂0,001 

F 247 2,6 0,802 

Participação Ativa 
M 131 1,66 0,585 4,953 ˂0,05 

F 247 1,8 0,616 

Sentido de Pertença 
M 131 3,86 0,684 0,286 n.s. 

F 247 3,9 0,824 

Autoeficácia Social 
M 131 4,08 0,749 0,327 n.s 

F 247 4,03 0,715 

Competência 
M 131 3,54 0,651 17,251 ˂0,001 

F 247 3,26 0,6 

Conexão 
M 131 3,77 0,655 0,031 n.s 

F 247 3,75 0,673 

Contribuição 
M 131 1,91 0,834 3,302 n.s. 

F 247 2,07 0,757 

Alienação 
M 131 2,39 0,547 1,525 n.s. 

F 247 2,32 0,478 

Nota: n.s. = não significativo; destacam-se a negrito as diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) e média 

superior com base no sexo 

 

No estudo das médias quanto ao nível de escolaridade que frequentavam, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas dimensões: Expectativas de Participação na 

Comunidade, F(2, 375) = 3,192, p < 0,05, ηp2 = 0,017, sendo os jovens que frequentavam o ensino 

secundário (M = 2,52, DP = 0,88) e os estudantes do ensino superior (M = 2,52, DP = 0,84) que 

reportavam maior probabilidade de futura participação na comunidade; Participação Ativa, F(2, 375) 

= 6,276, p < 0,01, ηp2 = 0,032, tendo os jovens que frequentavam o ensino superior apresentado 

maiores expectativas de participação ativa (M = 1,9, DP = 0,564), assim como maior Alienação, F(2, 

375) = 7,233, p ≤ 0,001, ηp2 = 0,037, (M = 2,48, DP = 0,488) (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Comparações Anova em função do nível de escolaridade 

Dimensões Nível Escolaridade n M DP 
Grupos 

F p 
1 2 3 

Expectativas de 

Participação na 

Comunidade 

3º ciclo (1) 59 2,21 0,74987  -0,3 -0,3 3,192 ˂0,05 

Secundário (2) 191 2,52 0,88032 0,3  0 

Superior (3) 128 2,52 0,84058 0,3 0  

Participação Ativa 

3º ciclo (1) 59 1,63 0,66463  -0,05 -0,27 6,276 ˂0,01 

Secundário (2) 191 1,69 0,60220 0,05  -0,22 

Superior (3) 128 1,9 0,56463 0,27 0,22  

Sentido de Pertença 

3º ciclo (1) 59 3,98 0,51668  0,17 0 2,177 n.s. 

Secundário (2) 191 3,8 0,85355 -0,17  -0,16 

Superior (3) 128 3,97 0,74967 0 0,16  

Autoeficácia Social 

3º ciclo (1) 59 4,07 0,62409  0,06 0,01 0,215 n.s. 

Secundário (2) 191 4,02 0,77918 -0,06  -0,05 

Superior (3) 128 4,07 0,69142 -0,01 0,05  

Competência 

3º ciclo (1) 59 3,47 0,55636  0,17 0,08 1,806 n.s. 

Secundário (2) 191 3,3 0,66834 -0,17  0,08 

Superior (3) 128 3,39 0,60230 -0,08 0,08  

Conexão 

3º ciclo (1) 59 3,77 0,61726  0,07 -0,07 1,695 n.s. 

Secundário (2) 191 3,7 0,70885 -0,07  -0,14 

Superior (3) 128 3,83 0,61621 0,07 0,14  

Contribuição 

3º ciclo (1) 59 2,05 0,72739  -0,03 0,16 2,359 n.s. 

Secundário (2) 191 2,08 0,79765 0,03  0,19 

Superior (3) 128 1,89 0,78924 -0,16  0,19 

Alienação 

3º ciclo (1) 59 2,3 0,42789  0,04 -0,17 7,233 ≤0,001 

Secundário (2) 191 2,27 0,51873 -0,04  -0,21 

Superior (3) 128 2,48 0,48779 0,17 0,21  

Nota: n.s. = não significativo; destacam-se a negrito as diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) e média 

superior com base no nível de escolaridade 

 

Por último, nas questões relacionadas com as repercussões da COVID-19 no seu bem-estar, 

os jovens destacaram os efeitos negativos na sua saúde mental, aumentando a ansiedade e 

sentimentos de solidão; na socialização; o receio de transmitir o vírus aos seus familiares; a incerteza 

face ao futuro; e o incómodo do uso de máscara. Para lidar com estes efeitos, enquanto estratégias de 

coping, salientaram as relações familiares, o contacto com os amigos, a prática de exercício físico e 

de atividades de tempos livres. Como lições para futuras pandemias, frisaram a necessidade de o 

Governo estabelecer medidas mais estruturadas e claras; maior sensibilização da população; maiores 

cuidados na higienização; melhorar as plataformas de teletrabalho e a telescola, e valorizar mais a 

vida e as pessoas que nos rodeiam.  
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(E2) Pré e Pós-teste de Avaliação do Impacto 

 No estudo pré e pós-teste, apenas foram passíveis de analisar 7 participantes, uma vez que nem 

todos responderam a ambos os instrumentos. Com uma média de 19,43±3,36 anos (Min = 16 e Máx = 

14), 57,14% eram raparigas e 57,1% frequentavam o ensino secundário. Todos os participantes tinham 

participado numa atividade de voluntariado no último ano. Em relação aos seus objetivos a médio 

prazo (5 anos), os planos centravam-se na continuidade do percurso académico ou trabalhar na sua 

área de estudos, sendo que a longo prazo (10 anos) previam já estar estabelecidos na sua profissão.  

 Na avaliação, observou-se um impacto positivo nas suas competências de investigação-ação 

nas questões: (1) “Se quiser melhorar um problema na minha cidade, sei como reunir dados 

importantes sobre o assunto”; (3) “Quero ter o máximo possível a dizer na tomada de decisões da 

minha cidade.”; (4) “Liderei um grupo de jovens a trabalhar num assunto que nos interessava.”; (7) 

“Se surgirem questões que afetem os jovens da minha cidade, fazemos algo em relação a isso.”; (8) 

“Falei com outros jovens sobre assuntos que queria melhorar na minha cidade.”; (9) “Existem várias 

formas de jovens como eu terem uma Voz sobre o que o poder político da nossa cidade faz.”; (10) “Os 

jovens têm uma Voz no que acontece nesta cidade, assim como na sua expectativa.”. Todavia, foi 

observada uma diminuição do pré para o pós-teste nas questões: (2) “É importante para os jovens tentar 

melhorar a nossa cidade, mesmo que nem sempre se consigam as mudanças que gostaríamos.”; (5) 

“Fiz uma apresentação a um grupo de pessoas que não conhecia.”; (6) “Entrevistei um adulto para 

aprender as suas perspetivas sobre um assunto, e sua expectativa.”. 

 Apontaram no pré as sugestões de realizar reuniões presencias para promover a coesão do 

grupo e facilitar o debate, e no pós-teste a fraqueza da inexistência de encontros presenciais e o Youtube 

como plataforma de debate. 
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 Ainda que o envolvimento dos jovens não tenha sido o esperado, sendo que apenas 12 dos 

jovens participaram de forma mais ativa, acredita-se que esta diminuição serviu de seleção natural dos 

jovens motivados para a projeto. Se considerarmos que somente 19 dos 32 jovens compareceram à 

sessão de apresentação e abertura, observamos desde logo uma fraca motivação para a participação. É 

sabido que nem todos os jovens estão preparados para participar, e que estas competências devem ser 

desenvolvidas ao longo da vida, mas o objetivo era o de formar não só os jovens mais motivados, como 

também os socialmente mais participativos (N = 9). Tendo sido esse o motivo pelo qual o workshop 

de capacitação em competências de investigação-ação e empreendedorismo social foi desenvolvido 

numa fase mais tardia. 

 Considerando os 9 participantes do workshop de promoção destas competências, e da 

submissão de 2 projetos de emprego e empreendedorismo social, 2 de voluntariado, 1 de promoção de 

competências socioemocionais e 1 de investigação, é certo que os mesmos contribuirão para uma maior 

consciencialização para a participação social e melhor saúde e bem-estar do concelho. Importa destacar 

que 3 já encontram em curso, e irão ser brevemente apresentados num evento aberto ao público (março 

de 2021). Descrevem-se brevemente os projetos a apresentar (Tabela 3): 

Tabela 3 

Projetos e Programas Propostos  

Projeto/Programa Objetivo 

Espreita para o teu Futuro Apoiar os jovens no prosseguimento de estudos e carreira. 

Necessidade orientação dos jovens para o seu futuro Ajudar os jovens na escolha do seu percurso profissional. 

Future Smile’s to You 

Compreender a crescente necessidade da tecnologia; refletir sobre o real 

propósito da sua existência e utilidade diária; a par do estudo do seu impacto 

na felicidade. 

Programa de competências socioemocionais 
Desenvolvimento de um programa de competências socioemocionais em 

sala de aula, com envolvimento de professores e pais. 

Re-farda 
Promover a economia circular, apresentando uma solução aos voluntários 

da Jovem Cascais para reciclar as suas fardas. 

VICI - Voluntário Integrado Cascais Iluminado Criação de uma  associação juvenil de voluntariado e participação social. 
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(E3) Jovens na Identificação das suas Necessidades e Estratégias 

 Neste estudo, foram considerados 24 desafios (número de respostas = 192), os quais contaram 

com uma maior participação de 12 jovens (Tabela 4), e um grupo focal realizado com 9 jovens. 

Tabela 4 

Desafios: Número de Respostas por Jovem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: branco = ≤ 5 respostas; cinzento claro = 6 a 10; cinzento médio = 11 a 15; cinzento escuro = ≥ 15 

No estudo da priorização da Voz dos participantes, destacou-se uma maior participação nos 

desafios relacionados com o Consumo de Substâncias (codificações = 58), Capital Social (codificações 

= 55) e Amor e Sexualidade (codificações = 48). Com um menor número de respostas, sobressaíram a 

Diversidade (codificações = 5), Cultura (codificações = 9) e Habitação (codificações = 11) (Figura 1). 

 

Participante Nº respostas 

1 16 

2 17 

3 3 

4 0 

5 9 

6 13 

7 21 

8 23 

9 3 

10 24 

11 14 

12 17 

13 0 

14 0 

15 3 

16 0 

17 0 

18 10 

19 0 

20 0 

21 0 

22 1 

23 6 

24 12 

25 0 

TOTAL 192 
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Figura 1 

Modelo de Hierarquia de Códigos A Voz dos Jovens de Cascais 

Uma nuvem de palavras resume as palavras mais frequentes nos discursos (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Nuvem de Palavras Voz dos Jovens de Cascais 

 

De forma a facilitar a apresentação do conteúdo, resumem-se os problemas/ necessidades, 

recursos e estratégias para cada uma das áreas temáticas estudadas (Tabela 5), apresentando-se 

também breves excertos exemplificativos. 
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Tabela 5 

Tabela-resumo Voz dos Jovens de Cascais 

 
Problemas/ necessidades Recursos Estratégias 

(1
) 

R
ec

u
rs

o
s 

P
es

so
ai

s 
e 

B
em

-e
st

ar
 

 Espírito crítico e responsabilidade é inexistente em 

muitos jovens; 

 Jovens têm cada vez menos competências 

socioemocionais. 

 Família e amigos; 

 Sentimento de pertença à sociedade; 

 Equilíbrio entre saúde, bem-estar social e económico; 

 Respeitar a diferença e levar a vida com leveza; 

 Momentos nos quais se aproveita a liberdade 

(convívios, viajar, passear); 

 Ter um propósito de vida, estar alinhado com os seus 

objetivos e fazer o que se gosta; 

 Encarar a vida de forma positiva; 

 Desenvolvimento pessoal contínuo; 

 Sonhar. 

 Criar espaços de partilha intergeracional na comunidade; 

 Desenvolver programas de competências socioemocionais 

desde idades precoces. 

“… maioria dos jovens não possui espírito crítico…” (P18); “O que torna a vida boa é a nossa própria capacidade de a ver como tal.” (P3); “Basicamente criar espaços onde as pessoas 

pudessem criar relações e sentir-se integradas na sua comunidade…. apostar em ensinar as crianças a construir relações interpessoais, desenvolvendo competências de comunicação 

saudável, incentivando-os a confiar nos outros e a saber o que fazer para que os outros confiem nelas. Informá-las sobre o que são relações saudáveis e como construí-las.” (P11) 
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 Escola é um sítio para estar com os amigos, e não para 

aprender. Ensina a decorar; 

 Durante a pandemia a escola deixou de ser um espaço, 

para passar a ser uma entidade que tentava ensinar; 

 Situações de bullying e ciberbullying são cada vez mais 

frequentes, sendo o ciberbullying mais comum. São 

impulsionados pelos padrões da sociedade; 

 Há pouca formação em bullying e ciberbullying; 

 Universidade Nova tem poucos espaços de estudo, filas 

intermináveis na cantina e reprografia, e dá pouca atenção 

à organização dos eventos; 

 Escola Matilde Rosa Araújo peca por ter um espaço 

reduzido e por ter alunos que procuram problemas. 

 Escola promove o desenvolvimento do conhecimento, 

capacidade física, relações sociais e competências 

individuais; 

 Família e amigos são quem dá suporte e segurança, 

sendo as relações amorosas também fonte de apoio; 

 Existem escolas com formações anti-bullying e 

ciberbullying anualmente; 

 Universidade Nova é flexível, digital, internacional e 

tem uma qualidade de ensino admirável; 

 Escola Matilde Rosa Araújo tem professores 

excelentes; 

 Escola Secundária de Cascais apesar de provisória, tem 

ótimas condições e fez um excelente trabalho no 

confinamento; 

 Escola Frei Gonçalo de Azevedo é uma escola que 

valoriza o ensino, os valores e incentiva a participação. 

 Desenvolvimento de programas de competências 

socioemocionais, os quais incluam a empatia; 

 Sensibilizar e formar mais para o bullying e ciberbullying 

nas escolas, apostando nas estratégias e uso seguro e 

responsável das tecnologias. Incluir os pais, associação de 

estudantes e professores. O uso de materiais visuais pode 

ser uma boa aposta; 

 Aumentar o suporte às vítimas de bullying e ciberbullying, 

mas também a oferta de apoio aos jovens em geral; 

 Contratação de mais psicólogos por parte das escolas e 

melhoria das suas condições de trabalho; 

 Aplicação Hug-a-Group poderia ser mais divulgada. 

“… vejo a escola como um sítio onde posso estar com os meus amigos, o que é ótimo, mas por outro lado, vejo que é um sítio onde me ensinam a decorar.” (P12); “Nesta quarentena, 

reparei mais do que nunca que a família e os amigos são fundamentais...” (P23); “… apesar de já existirem palestras nas escolas que abordam estes temas, acho que deviam ser 

arranjados melhores mecanismos de reduzir o bullying e o ciberbullying. Estes mecanismos devem ir desde a passagem da mensagem para prevenir novos casos, a procura de possíveis 

vítimas que não consigam comunicar, de agressores e disponibilização de ajuda, tanto às vítimas como aos agressores. Controlo das redes sociais para mitigar estes comportamentos.” 

(P2) 
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 Informação sobre a sexualidade existe, mas a sua 

ministração não é a mais correta; 

 Fraca ou inexistente comunicação familiar aumenta a 

probabilidade de comportamentos sexuais de risco. Os 

conteúdos incorretos relacionados com o tema na internet 

e a pressão dos pares também potenciam estes 

comportamentos; 

 Casais não sabem distinguir entre amor e abuso. 

 Responsabilidade e espírito crítico têm um papel 

fundamental em evitar a gravidez na adolescência; 

 Amigos têm um papel importante de apoio no término 

de relações abusivas. 

 

 Escolas deviam ter um maior papel na consciencialização 

para o tema da sexualidade e violência no namoro, devendo 

incluir não só os jovens, mas também os pais, incentivando 

conversas relacionadas com o tema em casa. 

“Acho que o problema da gravidez na adolescência reside na educação dada aos jovens no seu seio familiar e da noção que têm de responsabilidade.” (P5); “Creio que a busca do par 

amoroso é relacionada com reciprocidade, compreensão (julgo leve) e afetividade verdadeira.” (P22); “…. Muitas pessoas logo que identificam estes comportamentos de relação abusiva 

querem sair da relação, o que pode originar outros problemas. Por isso, é melhor consultar um especialista nesta área para acabar com o relacionamento de uma maneira segura.” (P24) 
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 Menor interação entre os jovens, provocada pelo uso 

excessivo das tecnlogias, irá diminuir as suas 

competências interpessoais e a empatia; 

 Crianças começam a usar telemóvel cada vez mais cedo, 

o que promove a dependência do ecrã; 

 Pandemia veio intensificar a dependência tecnológica; 

 Proibe-se a venda de álcool a menores de 18 anos, mas 

não o seu consumo; 

 Muitas famílias incentivam a experimentação de 

substâncias e não supervisionam; 

 Pressão dos pares é uma das principais causas da 

experimentação e consumo; 

 Crença de que sair à noite é sinónimo de consumo de 

álcool é um problema; 

 Cada vez é mais comum ver o consumo regular de álcool 

aos 16/ 17 anos; 

 Não é feito um bom controlo do consumo de substâncias 

pelo Governo. 

 Tecnlogias são essenciais à vida académica, 

profissional e evolução da medicina, e em doses 

moderadas pode aumentar a sensação de relaxamento; 

 Contacto presencial proporciona maior satisfação e 

felicidade; 

 Sociedade incentiva o não uso do tabaco, através das 

imagens nos maços. A lei de proibição a menores 

também é prova disso; 

 Escolas têm muita informação antitabágica, assim 

como os centros de saúde. 

 Maior consciencilização para os perigos do excessivo 

tempo de ecrã; 

 Família tem um papel fundamental na educação para a 

importância e vantagens do mundo real, assim como na 

supervisão da utilização das tecnologias; 

 Existem jovens que defendem a lei atual de consumo de 

álcool, e outros que defendem o aumento para os 21 ou 25 

anos. Acreditam que as leis devem ser acompanhadas de 

campanhas informativas e educação não-formal nas 

escolas, e apoiadas pelas famílias e instituições ligadas ao 

trabalho com jovens. Os adultos devem ser também 

incluídos, de forma a mudar comportamentos, já que 

servem de modelo; 

 Melhorar o controlo na venda de bebidas alcoólicas nas 

lojas e aumentar a monitorização por parte dos pais. 

“Fico super espantada por crianças de 8/9/10 anos já saberem mexer tão bem em telemóveis!” (P6); “…. Seja para trabalhar, seja para estudar, para nos divertirmos, para comunicar, tudo 

tem um ecrã, sendo inevitável a adição. Somos quase todos viciados...” (P12); “Cabe realmente aos pais determinarem a quantidade de tempo que os seus filhos passam à frente de um ecrã, 

com base nas recomendações gerais, mas sempre com monitorização dos conteúdos a que a criança tem acesso. Algo que poderá ajudar, para além de conversar com os filhos sobre o perigo 

que a internet pode conter, é existirem momentos em que ambos, pais e filhos, usem os dispositivos eletrónicos, mas em atividades que envolvam criatividade e aprendizagem.” (P18) 
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 Prática de exercício sem supervisão pode potenciar 

lesões; 

 Sociedade está cada vez mais sedentária com excessivas 

horas de ecrã. 

 Tempos livres as atividades são a prática de desportos 

coletivos (ex. futsal, dança) ou individuais (ex. surf, 

corrida, pedalar) no exterior e interior (ex. ler, ouvir 

música, jogar, ver séries, filmes, redes sociais); 

 Desportos coletivos promovem os relacionamentos 

interpessoais. 

 Incentivo à sua prática desde idades precoces, na escola e 

em casa, até ao final da vida. 

 

“… a prática intensiva de exercício físico não supervisionado (por um personal trainer, por exemplo) pode levar a lesões graves.” (P11); “… os meus tempos livres raramente são passados 

em frente a uma televisão ou telemóvel. A minha opção preferida para os ocupar é o desporto, qualquer tipo de desporto na realidade, mas dou prioridade à dança, ao surf, ao boxe e ao 
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paddle, a seguir passar tempo com família e amigos, organizar o meu espaço, ler livros, ouvir música ou passear em espaços verdes...” (P2); “É importante que a atividade física faça parte 

da vida de um indivíduo desde que ele é criança. É função dos educadores (pais e professores) incentivar o exercício físico, tanto na escola como em casa (e.g. corridas).” (P1) 
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 Quando os jovens participam não é dado feedback e 

pouco acontece; 

 Projetos são divulgados por e-mail e há pessoas que não 

têm acesso ao mesmo, ou que raramente o consultam; 

 Alunos não são envolvidos nas decisões relacionadas 

com o sistema educacional; 

 Desinteresse pela política vem de crenças passadas pelas 

gerações anteriores e da falta do seu incentivo nas 

escolas; 

 Jovens não saem da sua zona de conforto para participar; 

 Existem estruturas escolares que não dão oportunidade 

para os jovens falar, mesmo quando estes tentam. 

 Começa a surgir a oportunidade de participar em 

Cascais, de ajudar a decidir e aprender com os que 

governam, e isso é fundamental para a evolução da 

comunidade. 

 Criar uma cultura de planeamento e concretização de 

projetos e ideias para jovens, podendo haver um espaço 

para isso ou plataforma, o qual contaria com o apoio da 

Câmara Municipal; 

 Política deve ser enraizada na vida dos jovens, podendo ser 

introduzida uma disciplina no currículo; 

 Formar os jovens para a participação. 

“… Infelizmente, os alunos são os stakeholders menos participativos no que toca à construção do sistema de educação português, e este tipo de iniciativas são a exceção à regra.” (P1); “A 

voz dos jovens pode ajudar a comunidade a evoluir. Do ponto de vista de mentalidades são mais “fora da caixa” o que pode ajudar em temas que necessitem de um pensamento menos 

antigo e mais arrojado.” (P8); “… há muitos fatores que podem interferir neste processo, tais como, a discriminação, a falta de apoio social e económico, a falta de motivação, a falta de 

informação etc. Assim, é importante ouvir os jovens para conseguir identificar e prevenir os problemas que podem interferir neste processo...” (P11) 
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  Arte é pouco divulgada no concelho.  Cascais tem muita oferta de cultura e património.  Organização de feiras de ciência com o apoio da Câmara 

Municipal. 

“A arte é pouco divulgada. A CriArte por exemplo só tive conhecimento através de um contacto.” (P2); “Considero Cascais como sendo muito forte e importante a nível cultural e 

patrimonial…” (P8); “Mais bibliotecas, mais universidades públicas, parques, museus.” (P7); “… seria interessante criar uma cultura de planeamento e concretização de projetos pessoais 

para os jovens (o município apoiaria os jovens a fazê-lo), podendo haver um espaço destinado para esse fim. Por fim, poder-se-ia explorar talvez um pouco melhor a história dos espaços 

verdes do município.” (P10) 
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 Falta de estacionamento é um problema em Cascais; 

 Existem cada vez mais relatos de assaltos e roubos, o que 

aumenta os sentimentos de insegurança; 

 Rede de transportes tem pouca oferta. Os autocarros são 

poucos, assim como os seus horários; 

 Fraca adesão aos transportes públicos por parte da 

população; 

 Poucos espaços verdes. 

 Morar no centro facilita os acessos a todos os locais e 

serviços; 

 Cascais dispõe de muita oferta de serviços sociais. 

 Aumento de pontos de depósito de lixo, ecopontos, e sua 

recolha mais frequente; 

 Educação e consciencialização ambiental na escola, 

empresas e município. Coimas para quem atire lixo para o 

chão e incentivos às empresas menos poluentes; 

 Apoiar financeiramente e sensibilizar o consumidor a 

comprar produtos locais e de origem sustentável; 

 Investir mais na rede de transportes públicos e pontos de 

abastecimento de energia para carros elétricos (zonas 

residenciais); 

 Investir na criação de mais espaços verdes, bibliotecas, 

museus e universidades públicas. 

 “Cascais é bastante completo a fornecer os serviços sociais. A parte dos transportes não é fantástica porque só temos o comboio para Lisboa e a Scotturb que passa de hora a hora.”; (P11); 

“Mais reciclagem, mais coletas de lixos nas praias, parques, paredões.” (P7) 
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 Desigualdades entre imigrantes e portugueses são um 

problema, assim como a grande dificuldade dos 

imigrantes em conseguir emprego e dominar a língua; 

 Homossexualidade ainda não é normalizada na educação 

ou família; 

 Mundo é muito preconceituoso em relação à 

homossexualidade. 

 Gerações mais jovens estão habituadas a lidar com 

diferentes culturas, pelo que têm menos 

comportamentos racistas. 

 Criar mais oportunidades e atividades de interação entre 

culturas. Incluir o envolvimento dos jovens; 

 Maior consciencialização para a diversidade cultural; 

 Apoiar o ensino de imigrantes, garantir o apoio na 

aprendizagem da língua e facilitar o acesso à habitação 

daqueles que queiram estabelecer-se no concelho. 

“Pelo que já pude presenciar, umas das dificuldades mais altas que a nossa sociedade faz estas pessoas passarem é contarem à família sobre a sua orientação sexual. Infelizmente a 

probabilidade de serem rejeitados, desvalorizados ou chamados de “novos de mais para saberem o que querem” é muito grande e acho que essa é a parte de todo este preconceito que me 

deixa mais triste porque para além de terem de fingir para a sociedade, tem de fingir para a própria família!” (P2); “Quanto ao racismo e à discriminação, penso que as novas gerações 

estão habituadas a lidar com pessoas de diferentes culturas, e em geral os jovens não têm comportamentos racistas… Considero importante fornecer ensino superior ou profissional 

gratuito ou a baixo custo a imigrantes, para facilitar a sua obtenção de emprego (o que já existe um pouco) e garantir o ensino da língua gratuitamente (o que, se existe, então 

desconheço) .... Penso que também se podia conceder habitações provisórias a imigrantes desfavorecidos… A Câmara Municipal poderia adotar algumas destas medidas com vista a 

apoiar imigrantes que pretendam viver ou trabalhar em Cascais...” (P10) 
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 Habitação está muito cara e no centro isso é ainda mais 

intensificado, promovendo um fosso entre classes e 

divisão entre zonas ricas e pobres; 

 Jovens terão de ficar a morar em casa dos pais cada vez 

até mais tarde. As zonas periféricas serão a única solução; 

 Dificuldade em suportar os custos das habitações já está 

a fazer sentir-se. 

--- 

 Cria um Porta 65 Jovem menos burocrático e apenas para 

Cascais. 

 

“Devido aos custos das habitações nas zonas centrais que aumentam exponencialmente todos os anos, creio que depois de ponderar entre o conforto e os preços, terei de optar por 

habitação em zonas mais afastadas do centro.” (P2); “Morar em Cascais daqui a 15 anos depende do curso de vida. Os preços das casas continuam a subir e provavelmente daqui a algum 

tempo terei de mudar de casa para outro local porque não conseguimos suportar esta.” (Participante 10); “Um Porta 65 Jovem menos burocrático e somente para Cascais.” (P11) 



 30 

CONCLUSÕES E DISCUSSÃO 

Apoiado nos resultados dos três estudos realizados no âmbito do projeto Dream Teens powered 

by Jovem Cascais, acredita-se que este projeto possa constituir-se um valioso modelo para a 

continuidade e desenvolvimento do trabalho de promoção social e cidadania ativa dos jovens do 

concelho. 

 No primeiro estudo, o estudo geral do Questionário de Protagonismo Social e DPJ residentes 

em Cascais, verificou-se inicialmente algum alheamento, indiferença e falta de conhecimentos dos 

jovens aliado a uma expetativa positiva algo “irrealista”.  

 No que se refere ao estudo das diferenças entre sexos, foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões: Expectativas de Participação na Comunidade e 

Participação Ativa, nas quais as raparigas revelaram valores superiores. No âmbito do estudo Health 

Behaviour in School-aged Children/ Organização Mundial de Saúde (HBSC/ OMS) 2018, realizado 

em Portugal pela equipa de investigação deste projeto, corroboram-se maiores expectativas de 

participação na comunidade por parte do sexo feminino39. Pelo contrário, na Competência, eram os 

rapazes quem se destacava. Ainda que vários estudos distingam as raparigas com médias superiores 

em todos os 5C’s (Cuidado, Carácter, Competência, Confiança e Conexão)40, a autora Årdal e colegas 

(2017)41, confirmam no seu estudo que os rapazes revelam maior competência. 

 Por sua vez, no nível de escolaridade, as diferenças estatisticamente significativas foram 

novamente encontradas nas dimensões: Expectativas de Participação na Comunidade e Participação 

Ativa, sendo os estudantes do ensino secundário e superior a reportar expectativas de participação na 

comunidade mais elevadas. Na perspetiva de participação ativa, foram os universitários que se 

destacaram. Uma vez mais, com base no estudo HBSC/ OMS 2018, comprova-se uma perspetiva de 

                                                            
39 Branquinho, C., Tomé, G., Gómez-Baya, D., & Matos, M. G. (2019). Participação social e o protagonismo jovem, num país em mudança de paradigma. 

Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, 10(1), 241-251.  
40 Lerner, J. V., Bowers, E., Minor, K., Boyd, M., Mueller, M., Schmid, K., Napolitano, C. M., Lewin-Bizan, S., & Lerner, R. (2013). Positive youth 

development: Processes, philosophies, and programs. Handbook of Psychology, 6, 365-392. 
41 Årdal, E., Holsen, I., Diseth, Å., & Larsen, T. (2018). The Five Cs of Positive Youth Development in a school context; gender and mediator effects. 

School Psychology International, 39(1), 3–21. Doi: 10.1177/0143034317734416 
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participação ativa por parte dos jovens mais velhos, assim como maior alienação. Contudo, neste, eram 

os jovens mais novos a revelar maiores expectativas de participação na comunidade42. Explicada por 

Bronfencrenner (1986)43 como “… a falta de sentimento de pertença, a sensação de estar separado da 

família, amigos, escola ou trabalho – os quatro mundos da infância”, sabe-se que maior média de 

sentimentos de alienação se associa a menor satisfação com a vida e felicidade, e maiores sintomas 

psicológicos e tristeza44. Uma maior média destes sentimentos, impacta ainda na diminuição do bem-

estar e no aumento de comportamentos de risco45,46. O projeto original Dream Teens, modelo utilizado 

neste trabalho, é uma resposta na prevenção da alienação e promoção do capital social dos seus 

participantes47,48.  

 Passando-se aos resultados da avaliação do impacto do projeto, com foco no instrumento pré e 

pós-teste aplicado, e no registo de comportamentos e incidentes críticos, ainda que o tamanho do grupo 

não permita extrair conclusões, foi revelada uma melhoria das competências de investigação-ação ao 

nível de conhecimentos e expectativas de ação; interesse pelo envolvimento em assuntos de tomada 

de decisões do concelho; participação como líder em assuntos do seu interesse; e reconhecimento de 

que tinham uma Voz sobre o que acontecia no concelho. O estudo original Dream Teens, apresentou 

resultados semelhantes na melhoria das suas expectativas de investigação-ação49,50,51.  

Em oposição, nos resultados deste trabalho, observou-se uma diminuição do pré para o pós-

teste na persistência de tentar melhorar a cidade; fazer uma apresentação a um grupo de pessoas que 

                                                            
42 Branquinho, C., Tomé, G., Gómez-Baya, D., & Matos, M. G. (2019). Participação social e o protagonismo jovem, num país em mudança de paradigma. 

Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, 10(1), 241-251.  
43Bronfenbrenner, U. (1986). Alienation and the four worlds of childhood. Phi Delata Kappan, 67, 430–436. 
44 Tomé, Gaspar, Branquinho, Oliveira, M. L., & Matos, M. G. (2019). A alienação social e o seu impacto no bem-estar dos adolescentes portugueses. 

Revista Portuguesa de Psicologia da Criança e do Adolescente, 10(1), 229-239. 
45Tomé, G., Matos, M. G., Camacho, I., Simões, C., Reis, M., Ramiro, L., & Gomes, P. (2016). Alienation and Well-Being in Adolescents. Social 

Isolation Is a Risk? IJSRM Human, 5(1), 1-14. 
46Tomé, G., Matos, M. G., Camacho, I., Simões, C., Reis, M., & Gomes, P. (2018). Alienation and Health in Adolescents: An Original Evaluation Tool. 

Open Access Library Journal, 5, e4183. Doi: 10.4236/oalib.1104183 
47 Frasquilho, D., Ozer, E. J., Ozer, E. M., Branquinho, C., Camacho, I., Reis, M. … Matos, M. G. (2016). Dream Teens:  Adolescents-led participatory 

project in Portugal in the Context of the Economic Recession. Health Promotion Practice, 19(1), 51-59. Doi: 10.1177/1524839916660679 
48 Matos, M. G. (Coord.). Adolescentes: navegação segura por águas desconhecidas. Lisboa: Coisas de Ler. 
49Branquinho, C. & Matos, M. G. (2018). Why “Dream Teens”: was there an impact after a two-year participatory action-research program? Child 

Indicators Research, 11(46), 1-15. Doi: 10.1007/s12187-018-9585-9 
50 Branquinho, C., Gómez-Baya, D. & Matos, M. G. (2019). Dream Teens: dar una "voz" a la juventud - el impacto de un proyecto de participación 

social con los jóvenes. Análisis y Modificación de Conducta, 45, 25-36. Doi: 10.33776/amc.v45i171-2.3485 
51 Branquinho, C., Gómez-Baya, D., Tomé, G., & Matos, M. G. (in press, 2021). Dream Teens Project in the Promotion of Social Participation and 

Positive Youth Development of Portuguese Youth. Erebea: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 10. 
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desconheciam; e entrevistar um adulto para aprender as suas perspetivas sobre um assunto, assim como 

suas expectivas. Com base num estudo qualitativo de análise do impacto do projeto original Dream 

Teens, stakeholders ligados ao trabalho com jovens defendem que passado algum tempo os jovens 

deixam de investir e que nas avaliações pré e pós-teste os jovens tendem a sobrestimar as suas 

competências na avaliação inicial52.  

No final do projeto, depois de promovidas as suas competências de investigação-ação e de 

empreendedorismo social, encontram-se em desenvolvimento pelos jovens, 2 projetos de emprego e 

empreendedorismo social, 2 de voluntariado, 1 de promoção de competências socioemocionais e 1 de 

investigação.  

No último (E3) estudo de identificação dos problemas/ necessidades dos jovens do concelho, a 

par de estratégias, destacou-se uma maior participação nos desafios relacionados com o Consumo de 

Substâncias, Capital Social e Amor e Sexualidade. Com um menor número de respostas, sobressaíram 

a Diversidade, Cultura e Habitação. No geral, nas necessidades/problemas e estratégias identificadas 

pelos jovens, estes destacaram: 

(1) Recursos Pessoais e Bem-estar – falta de espírito crítico e responsabilidade em grande parte 

dos jovens, a par da diminuição das suas competências socioemocionais. Para colmatar estes 

problemas, os jovens propunham a criação de espaços de partilha intergeracional, assim como o 

desenvolvimento de programas de promoção de competências socioemocionais. Essencialmente 

desenvolvidos em contexto escolar, estes programas focam-se nos componentes: (i) promoção de 

competências sociais; (ii) identificação dos sentimentos dos outros; (iii) dos próprios sentimentos; e 

(iv) competências de coping/ relaxamento53.  

(2) Capital Social – defendiam que a escola era um sítio de socialização e não de aprendizagem; 

durante a pandemia a escola tornou-se uma entidade que tentava ensinar; reportaram que as situações 

                                                            
52 Branquinho, C., Cerqueira, A., Ramiro, L., & Matos, M. G. (2018). Youth “have a voice” - qualitative exploration of a participatory action-research 
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53Lawson, G. M., McKenzie, M. E., Becker, K. D., Selby, L., & Hoover, S. A. (2019). The Core Components of Evidence-Based Social Emotional 
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de bullying e ciberbullying eram cada vez mais comuns, principalmente o ciberbullying. As formações 

a este nível eram insuficientes. Como estratégias, os jovens propuseram o desenvolvimento de 

programas de promoção de competências pessoais e sociais que incluíssem o trabalho da empatia; 

sensibilização e educação para o bullying e ciberbullying, incluindo os pais, associação de estudantes 

e professores; aumenta do apoio às vítimas de comportamentos de violência e também aos outros 

jovens. Carvalho e colegas (2019)54, suportam o desenvolvimento e adaptação de programas de 

prevenção, com foco nas competências socioemocionais, a importância da consciencialização de toda 

a comunidade, a par do estabelecimento de políticas de Tolerência Zero à Violência nas escolas. Para 

os jovens, o apoio psicológico no contexto escola foi apresentado como uma importante fonte de apoio. 

(3) Amor e Sexualidade – acreditavam que a informação relacionada com a sexualidade não 

era ministrada da melhor forma; que a pressão do grupo de pares e a má comunicação com a família 

exercia influência nos comportamentos sexuais de risco, e que os jovens apresentavam dificuldade em 

distinguir entre amor e abuso. A solução para estas questões poderia passar pelo papel da escola na 

consciencialização para uma sexualidade e relações positivas, integrando jovens e pais. Num estudo 

de Unis e Sällström (2020)55, destaca-se que a aprendizagem relacionada com a sexualidade e relações 

deve selecionar questões com importância para os jovens, centradas nos valores e preconceitos, 

conhecimentos atuais e competências práricas. Segundo os autores, os temas devem ser dispersos 

durante o percurso escolar de modo a acompanhar a maturidade dos jovens. Promotores de maior 

autonomia e identidade, apoia a desmistificar crenças e conhecimentos erróneos e a eliminar 

preconceitos.  

(4) Consumos e Dependências – defenderam que as competências interpessoais e a empatia 

tinham tendência a diminuir nas gerações seguintes, uma vez que com o aumento da utilização das 

tecnologias, os jovens socializam cada vez menos. Certos de que o uso precoce do ecrã potenciava o 
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desenvolvimento da dependência do mesmo, acrescentaram que a pandemia também veio aumentar 

este problema. No consumo de substâncias, argumentaram que as famílias incentivam a 

experimentação e que não supervisionam, e que o grupo de pares tem influência na primeira 

experiência. Reportaram que ainda existe a ideia de quando se sai à noite tem de consumir-se álcool, 

sendo cada vez mais comum o consumo regular aos 16/17 anos. Para estes jovens, o Governo não faz 

um bom controlo do consumo de substâncias. Para colmatar estes problemas, sugeriram uma maior 

consciencialização para a utilização excessiva das tecnologias, tendo os pais um papel preponderante 

nesta questão, assim como na supervisão. Ainda que não sejam consonantes quanto à lei para o 

consumo de álcool, concordavam que as leis devem ser acompanhadas de campanhas informativas e 

ser apoiadas pelas famílias e instituições ligadas ao trabalho com jovens. Tendo em conta a 

modelagem, defendiam que os adultos também deveriam ser incluídos nas campanhas, e a importância 

de melhorar o controlo na venda de bebidas alcoólicas e uma maior monitorização por parte dos 

progenitores.  

(5) Lazer e Desporto – argumentaram que a prática não supervisionada de exercício físico podia 

potenciar lesões e que o sedentarismo aumentou com o crescente tempo de ecrã. Para estas questões, 

sugeriram incentivar a prática de exercício físico desde a infância e ao longo da vida. Marques e 

colegas (2019)56, num estudo da prática de atividade física por parte dos jovens portugueses, revela 

que a maior parte desta geração não é fisicamente ativa, pelo que é fundamental o desenvolvimento de 

ações de saúde pública que incentivem a prática de atividade física através dos agentes educativos e 

media, englobando deste modo toda a população.  

(6) Cidadania e Participação Social – sentiam que quando os jovens participavam não era dado 

feedback e nada acontecia. Apoiavam a ideia de a divulgação de projetos ser realizada de outra forma 

que não o e-mail; o desinteresse pelos assuntos políticos vem de crenças de gerações anteriores e da 

falta de incentivo por parte das escolas. Defendiam que o sistema educacional não envolvia os alunos, 
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e que mesmo quando tentavam participar, as escolas não apoiavam. Porém, salientaram que os jovens 

não procuravam a participação. Para minorar estas necessidades, referiram que era necessário 

potenciar uma cultura de planeamento e concretização de projetos, podendo a mesma ser 

implementada através de uma plataforma e contar com o apoio da Câmara Municipal. Para a política, 

acreditavam que poderia ser incluída na vida dos jovens através do currículo escolar. Defenderam 

ainda a formação para a participação social e cidadania ativa. No atual contexto de mudança que a 

sociedade atravessa, torna-se ainda mais premente a necessidade de adaptar as metodologias de 

participação e envolver novas formas de pensar57. O envolvimento cívico dos jovens pode apoiar a 

transformação e mudança social58. 

 (7) Cultura – arte não é muito divulgada no concelho. Acreditam que a Câmara Municipal 

poderia apoiar a organização de feiras de ciência. 

(8) Ambientes – falta de estacionamento; poucos espaços verdes; aumento de insegurança com 

base nos relatos de roubos; pouca oferta de meios de transporte e horários; fraca adesão aos transportes 

públicos por parte da população. Para melhorar os ambientes de Cascais, a geração jovem sugeriu o 

aumento de depósitos de lixo, ecopontos e o aumento da periocidade das recolhas; educação e 

consciencialização ambiental na escola, empresas e municípios, incluindo coimas para 

comportamentos inimigos do ambiente e incentivos às empresas menos poluentes; apoio financeiro e 

sensibilização do consumidor para preferência de produtos locais e de origem sustentável. 

Investimento na rede de transportes públicos e nos pontos de abastecimento de carros elétricos, assim 

como na criação de mais espaçoes verdes, bibliotecas, museus e universidades públicas. 

(9) Diversidade – desigualdades entre imigrantes e portugueses e a sua dificuldade na língua e 

acesso ao emprego; não normalização da homossexualidade por parte da sociedade, educação ou 

família. Para apoiar a menorização destas questões, apoiavam a criação de oportunidades e atividades 
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de interação entre culturas, com o envolvimento de jovens; promoção da consciencialização para a 

diversidade cultural. Num estudo desenvolvido por Botelho Guedes e colegas (2019)59, destaca-se a 

importância de promover ações de convívio e desenvolvimento de competências socioemocionais no 

trabalho de valorização da diversidade. Apoiar os emigrantes no ensino da língua e acesso à habitação 

daqueles que queiram estabelecer-se no concelho, foi outra das estratégias propostas pelos 

participantes do projeto. 

(10) Habitação – apoiavam a ideia de que a habitação está cada vez mais cara, principalmente 

no centro. Acreditavam que mesmo quando tivessem emprego teriam de procurar casa na periferia ou 

morar em casa dos pais até tarde. A dificuldade em suportar os custos com a habitação já estava a fazer 

sentir-se nas famílias. Como sugestão, apoiavam um Porta 65 Jovem com menos burocracias e apenas 

dirigido aos jovens residentes no concelho. 

FORÇAS E LIMITAÇÕES 

 Apontado uma boa prática pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Educação, 

e depois de servir como modelo a diversos projetos, tais como: rede Dreaming with Survivors60, uma 

rede de sobreviventes de cancro infantil com o objetivo de incentivar a participação social destes 

jovens; Dream Kids61, implementado numa escola do distrito de Lisboa com alunos do 3º ano do 1º 

ciclo; Dream Yold, uma extensão à população sénior, em desenvolvimento no âmbito de um pós-

doutoramento; metodologia de referência na promoção de competências pessoais e sociais das 

Academias do Conhecimento62 da Fundação Calouste Gulbenkian; Improve the Youth63, focado na 

promoção da saúde mental de jovens polacos e portugueses, acredita-se que a metodologia Dream 

Teens tenha sido uma força neste projeto.  
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 Também enquanto forças, destacam-se o Diário de Bordo, no qual foram registados todos os 

momentos do projeto, incidentes e comportamentos, facilitando a avaliação deste estudo; assim como 

o desenvolvimento dos 6 projetos apresentados, dos quais 3 já se encontram na fase de recolha de 

dados. Um dos projetos de emprego e empreendorismo social já se encontra numa fase de estruturação 

para a sua implementação. 

 Todavia, apesar da aplicação deste modelo fortemente testado, e do rigor no cumprimento dos 

princípios éticos e metodológicos, reconhecemos limitações.  

A primeira prende-se com o facto da impossibilidade de ter exitido um embaixador do projeto 

- figura pública, o que facilitaria a inscrição de jovens. A inexistência de apoio por parte das escolas 

também dificultou esta fase inicial de angariação de participantes.  

Segundo, o contexto pandémico. Estudos64,65,66 têm revelado impactos negativos na saúde 

mental dos jovens, revelando estes que o vírus trouxe incerteza para as suas vidas e uma maior 

desmotivação, o que acabou por influenciar a adesão ao projeto e o seu envolvimento. Este cenário 

acabou também por impossibilitar reuniões presenciais. Ainda que as tecnologias de informação e 

comunicação sejam o grande motor das relações interpessoais desta geração, acredita-se que o espírito 

de grupo, envolvimento e comprometimento com o projeto teria sido maior com a existência de 

reuniões presenciais. Ainda que as mesmas tenham sido agendadas, o número limite de participantes 

e posterior confinamento social inviabilizaram o cenário face-a-face, adaptando-as para o online.  

Os jovens foram confrontados com esta metodologia de forma abrupta nas suas vidas, com o 

ensino escolar e reuniões ou trabalhos, pela que o acrescento do online numa atividade extracurricular 

não foi tão bem-recebida. Este projeto e a sua metodologia eram essencialmente ativos e práticos e 
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numa base presencial, e a necessidade de adaptação total para o online acabou por não ir de encontro 

às suas expectativas.  

Terceiro, ainda que o Youtube faça parte das suas vidas, a sua utilização para a incitação do 

debate acabou por não ser a expectável, uma vez que os jovens não a acediam com regularidade 

prevista. 

 Quarto, a discrepância de idades dos participantes. A maturidade e interesses era muito 

diversificada, não contribuindo para uma coesão de grupo e consequente adesão ao projeto. 

 Por último, a dificuldade em reunir todo o grupo. Um maior número de reuniões foi previsto e 

tentado, mas face ao número de jovens ativos e participativos e à dificuldade em agendar uma data na 

qual se conseguisse reunir todo o grupo, foi priorizado o grupo Whatsapp na sua dinamização. 

IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E DIREÇÕES FUTURAS 

 As escolas têm um papel preponderante no incentivo à participação social, pelo que o seu 

envolvimento nestes projetos de investigação-ação é de extrema importância. Competências de 

participação social e de cidadania ativa devem ser desenvolvidas em contexto escolar, devendo os 

diretores escolares e stakeholders ligados à área da educação estar consciencializados para a sua 

importância, e os professores estar capacitados para a promoção destas competências. Realça-se a 

importância de envolver os jovens nesta matéria. 

 Os jovens mais ativos do projeto, os quais apresentaram os seus projetos de investigação-ação e de 

empreendedorismo social, estão aptos a tornar-se mentores de uma nova rede (com supervisão de 

um investigador), tendo como facilidade a sua integração no contexto escolar e a facilidade de 

contacto com o seu grupo de pares. Uma nova call pode ser lançada por estes jovens, tendo a Jovem 

Cascais no apoio e na articulação com a angariação de um ou mais embaixadores do projeto (figura 

pública da área da música ou desporto residente em Cascais). Uma figura pública facilitará a 

inscrição de um maior número de jovens. Ainda que uma metodologia online possa ser aplicada 
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quando existir coesão de grupo e comprometimento com o projeto, sugere-se que existam reuniões 

presenciais complementares ao online.  

Tendo-se atualmente os problemas e necessidades identificados, assim como as estratégias, poderá 

a rede Dream Teens powered by Jovem Cascais ser utilizada na consultoria dos pelouros da Câmara 

Municipal, projetos da Jovem Cascais e escolas. A Jovem Cascais poderá oferecer uma capacitação 

aos participantes em competências de participação social, cidadania ativa e empreendedorismo 

social, promovendo o desenvolvimento de projetos no concelho e fomentando uma rede de jovens 

ativos e socialmente participativos. Uma plataforma com o apoio da Câmara Municipal de Cascais 

pode abrir esta iniciativa e a participação de toda a comunidade, permitindo a submissão de 

propostas e projetos, os quais deverão contar com uma supervisão profissional contínua. 

Este grupo core de jovens ativos e socialmente participativos do Dream Teens powered by Jovem 

Cascais, pode ser envolvido em todas as fases dos projetos da Jovem Cascais: (i) 

consciencialização; (ii) capacitação; (iii) desenho; (iv) motivação; (v) implementação; (vi) 

avaliação; (vii) disseminação; (viii) replicação67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 Branquinho, C., Tomé, G., Grothaussen, T., & Matos, M. G. (2020). Community-based Youth Participatory Action Research (YPAR) studies with 

focus on youth health and wellbeing: a systematic review. Journal of Community Psychology, 48(5), 1301-1315. Doi: 10.1002/jcop.22320 



 40 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Exmo(a). Sr(a). Diretor(a) da Escola XXX, Prof.(a) XXX, 

Exmo(a). Sr(a). Presidente da Universidade XXX, Professor(a) Doutor(a) XXX, 

 

Em nome da Equipa do Projeto Aventura Social (www.aventurasocial.com), um centro de estudos 

focado na promoção da saúde e na investigação do comportamento social, coordenado pela 

Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (Professora Catedrática da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa), vimos por este meio divulgar o nosso mais recente 

projeto colaborativo com a Jovem Cascais (https://jovem.cascais.pt/). 

 

Dream Teens powered by Jovem Cascais 

O projeto Dream Teens powered by Jovem Cascais, motivado e com base na rede “Dream Teens” 

(https://dreamteens.aventurasocial.com/) da Equipa Aventura Social, tem como objetivo o 

desenvolvimento de competências de investigação-ação e competências socio-emocionais, 

pretendendo criar uma rede de jovens dos 14 aos 30 anos (residentes em Cascais). Promotora de 

discussão das principais necessidades e estratégias para os seus problemas, planeja tornar esta 

geração socialmente mais ativa e participativa, através do incentivo ao desenvolvimento de projetos 

de investigação-ação e de empreendedorismo social no concelho (link para inscrição 

https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/1319). A par, será desenvolvido um estudo da participação social 

e desenvolvimento positivo alargado a todos os jovens de Cascais 

(https://forms.gle/hMgkEKDoEKNudPic8).   
 

Assim, com base neste projeto financiado pela Câmara Municipal de Cascais, gostaríamos de 

averiguar o seu interesse em colaborar no Dream Teens powered by Jovem Cascais, através da 

divulgação do projeto pelos seus estudantes. Caso a sua resposta seja positiva, podemos enviar o 

parecer positivo da Comissão de Ética para este projeto. 

Informamos desde já que o desenvolvimento desta investigação não ocupará tempo letivo, sendo a 

sua metodologia online e fora do tempo letivo. 

 

Agradecemos desde já toda a atenção que este assunto lhe possa merecer, colocando-nos ao dispor 

para qualquer esclarecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 
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P’la Equipa Aventura Social 

XXX 

 

ANEXO 2 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  

Título do projeto ou estudo: Dream Teens powered by Jovem Cascais 

Responsável pelo projeto: Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (coordenadora científica) 

Instituição de acolhimento: Projeto Aventura Social e Jovem Cascais 

Este documento contém informação importante em relação ao projeto no qual se pretende inscrever, 

bem como o que esperar se decidir participar no mesmo. Leia atentamente toda a informação aqui 

contida. Deve sentir-se inteiramente livre para colocar qualquer questão, assim como para discutir com 

terceiros (amigos, familiares) a decisão da sua participação neste projeto.  

Informação geral 

O projeto Dream Teens powered by Jovem Cascais, motivado e com base no projeto Dream Teens, no 

desenvolvimento de competências de investigação-ação e competências socioemocionais, pretende criar uma 

rede de jovens (residentes em Cascais), promotora de discussão das principais necessidades e estratégias para 

os seus problemas, tornando-os socialmente mais ativos e participativos, através do incentivo ao 

desenvolvimento de projetos de investigação-ação e de empreendedorismo social no concelho. 

Qual a duração esperada da minha participação? 

Oito meses. 

Quais os procedimentos do estudo em que vou participar? 

No âmbito do projeto, encontra-se prevista uma reunião online inicial de apresentação do projeto; debates 

bissemanais de identificação das necessidades / problemas dos jovens residentes em Cascais e estratégias para 

a sua solução no canal de Youtube fechado aos participantes do projeto; um workshop online de 8 horas de 

desenvolvimento de competências de investigação-ação, socioemocionais e de empreendedorismo social; 

grupos focais online de discussão das necessidades e estratégias identificadas; apoio no desenvolvimento de 

projetos de âmbito escolar ou comunitário. Um evento final, possibilitará a apresentação do trabalho realizado 

aos principais agentes de mudança. 

A minha participação é voluntária? 

A tua participação é voluntária e podes recusar-te a participar. Caso decidas participar neste estudo é 

importante teres conhecimento que podes desistir a qualquer momento, sem qualquer tipo de consequência 

para ti. No caso de decidires abandonar o estudo, a tua relação com o Projeto Aventura Social e Jovem 

Cascais não será afetada.  

Quais os possíveis benefícios da minha participação? 

Prevê-se um aumento da participação social e cidadania ativa dos participantes, assim como o 

desenvolvimento de competências socioemocionais, de investigação-ação e de empreendedorismo. 

Quais os possíveis riscos da minha participação? 

Não estão previstos riscos associados à participação. 

Quem assume a responsabilidade, no caso de um evento negativo? 

Uma vez que a metodologia do projeto é online, à exceção do evento final, não estão previstos eventos 

negativos. Neste evento o Jovem Cascais assume a responsabilidade em caso de acidente. 

Há cobertura por uma companhia de seguros? 

Apenas os acidentes passíveis de ocorrer durante o evento final serão abrangidos. São excluídos acidentes 

ocorridos na deslocação antes e após as atividades no âmbito do projeto. 

Quem deve ser contactado em caso de urgência? 

Jovem Cascais 

Av. Valbom nº21 2750-508 Cascais.  
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Tel. 214815910 

E-mail: capacitar.cj@cm-cascais.pt 

Como é assegurada a confidencialidade dos dados?  

Apenas os investigadores do projeto e a Câmara Municipal de Cascais terão acesso aos dados dos 

participantes, garantindo a salvaguarda do seu anonimato e confidencialidade. 

O que acontecerá aos dados quando a investigação terminar? 

Quando a investigação terminar, os dados dos participantes serão arquivados em local seguro, garantindo o 

seu anonimato e confidencialidade. Os dados apenas serão mantidos por um período de dois anos. 

Como irão os resultados do estudo ser divulgados e com que finalidades? 

Prevê-se a disseminação de resultados do projeto em publicações e congressos científicos, e no evento final 

público. Nesta divulgação não serão incluídos os nomes dos participantes. Apenas serão dados a conhecer os 

resultados do impacto do projeto nos seus participantes, assim como as necessidades e estratégias 

identificadas e subprojectos desenvolvidos. 

Em caso de dúvidas quem devo contactar? 

Para qualquer questão relacionada com a sua participação neste estudo, por favor, contactar:  

Jovem Cascais 

Av. Valbom nº21 2750-508 Cascais.  

Tel. 214815910 

E-mail: capacitar.cj@cm-cascais.pt 

 

 

 Assinatura do Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

Li o presente documento e estou consciente do que esperar quanto à minha participação no projeto Dream Teens 

powered by Jovem Cascais. Tive a oportunidade de colocar todas as questões e as respostas esclareceram todas 

as minhas dúvidas. Assim, aceito voluntariamente participar neste projeto.  

 

____________________________________ _______________________________________ 

Nome do(a) Participante Assinatura do(a) Participante e Data 

 

_________________________________________ _______________________________________ 

Nome do(a) Representante Legal do(a) Participante Grau de relação com o(a) Participante 

(Se aplicável)  
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ANEXO 3 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  

Título do projeto ou estudo: Estudo da Participação Social e Desenvolvimento Positivo dos Jovens 

de Cascais 

Responsável pelo projeto: Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (coordenadora científica) 

Instituição de acolhimento: Projeto Aventura Social e Jovem Cascais 

Este documento contém informação importante em relação ao projeto no qual pretende participar. Leia 

atentamente toda a informação aqui contida. Deve sentir-se inteiramente livre para colocar qualquer 

questão, assim como para discutir com terceiros (amigos, familiares) a decisão da sua participação neste 

estudo.  

Informação geral 

Este questionário online tem como principal objetivo compreender a participação social dos jovens residentes 

em Cascais, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. 

Qual a duração esperada da minha participação? 

15 a 20 minutos. 

Quais os procedimentos do estudo em que vou participar? 

Neste estudo apenas se solicita o preenchimento de um questionário online.  

A minha participação é voluntária? 

A tua participação é voluntária e podes recusar-te a participar. Caso decidas participar neste estudo é 

importante teres conhecimento que podes desistir a qualquer momento, sem qualquer tipo de consequência 

para ti. No caso de decidires abandonar o estudo, a tua relação com o Projeto Aventura Social e Jovem 

Cascais não será afetada.  

Quais os possíveis benefícios da minha participação? 

Com a tua resposta será possível compreender a participação social e questões associadas ao desenvolvimento 

positivo dos jovens de Cascais, potenciando o desenvolvimento de novas estratégias de intervenção na 

comunidade. 

Quais os possíveis riscos da minha participação? 

Não estão previstos riscos associados à participação. 

Quem assume a responsabilidade, no caso de um evento negativo? 

Sendo a metodologia totalmente online, não estão previstos eventos negativos. 

Há cobertura por uma companhia de seguros? 

Não aplicável. 

Quem deve ser contactado em caso de urgência? 

Não aplicável. 

Como é assegurada a confidencialidade dos dados?  

Apenas os investigadores do projeto e a Câmara Municipal de Cascais terão acesso aos dados dos 

participantes, garantindo a salvaguarda do seu anonimato e confidencialidade. 

O que acontecerá aos dados quando a investigação terminar? 

Quando a investigação terminar, os dados dos participantes serão arquivados em local seguro, garantindo o 

seu anonimato e confidencialidade. Os dados apenas serão mantidos por um período de dois anos. 

Como irão os resultados do estudo ser divulgados e com que finalidades? 

Prevê-se a disseminação de resultados do projeto em publicações e congressos científicos, e no evento final 

público.  

Em caso de dúvidas quem devo contactar? 

Jovem Cascais 

Av. Valbom nº21 2750-508 Cascais.  

Tel. 214815910 

E-mail: capacitar.cj@cm-cascais.pt 
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ANEXO 4 

Guião Grupo Focal Dream Teens powered by Jovem Cascais 

 
Boa tarde, a todos!  

Antes de mais, muito obrigada(o) por continuarem connosco nesta tarde de trabalho. Como sabem, a 

vossa participação nos desafios do Youtube tinha como objetivo identificar os problemas da vossa 

geração, e o grupo focal o de reunir estratégias para essas necessidades. Assim, durante a próxima 

1h30, iremos incentivar o debate de alguns temas que consideramos não terem sido tão explorados 

nos desafios. 

Contamos convosco?! Alguma dúvida ou questão? 

Vamos então dar início ao nosso debate.  

(1) No desafio relacionado com o bullying e ciberbullying, vocês referiram que este tipo de violência 

era um comportamento comum entre os jovens. Concordam? Que estratégias conseguem identificar para 

minimizar este problema? 

(2) Como definiriam os comportamentos de risco e saúde da vossa geração? 

(3) Segundo as vossas à questão: como é a zona onde moras? O que mais gostas na tua cidade e o 

que te faz falta? A zona onde moram é muito boa e não mudariam nada. Concordam? Não existe nenhum 

aspeto que gostassem de melhorar? A cidade de Cascais tem tudo o que a geração jovem necessita (educação, saúde, 

desporto, lazer, cultura)? 

(4) Ainda no tema ambiente, na pergunta o que pode ser feito pelo ambiente da vossa cidade, vocês 

referiram a educação ambiental, maior recolha de lixo e mais ecopontos. Que outros problemas 

ambientais e estratégias conseguem identificar? 

(5) Passando à última questão, alguns de vós referiram que os preços das casas estão muito altos e 

que será difícil comprar uma casa. Conseguem imaginar-se a viver na cidade de Cascais daqui a 15 anos? 

Como pode a cidade apoiar os jovens? 

Muito obrigado(a) pelo vosso tempo, foi um prazer contar com a vossa participação!  

 


