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centros de acolhimento de jovens)



IPAO

PADRE ANTONIO DE OLIVEIRA

De 1987 a 1993

População-alvo: menores tutelados

Objetivo: Programas de promoção de competências pessoais e sociais

na prevenção da violência e delinquência e promoção 

do bem-estar.

Inserir foto aqui



CEJ

CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS

De 1987 a 1993

População-alvo: alunos do 1º ciclo e colégios

Objetivo: Programas de promoção de competências pessoais e sociais

na prevenção da violência e delinquência e promoção do bem-estar.

Inserir foto aqui



IRS 

INSTITUTO DE REINSERÇÃO SOCIAL

De 1998 a 2001

População-alvo: Menores tutelados : Medidas Alternativas à 

Institucionalização

Objetivo: Programas de promoção de competências pessoais e sociais

na prevenção da violência e delinquência e promoção do 

bem estar.

Inserir foto aqui



AVENTURA SOCIAL NO CED

De 2010 a 2014

População-alvo: Alunos do CED dos 3 aos 18 anos; seus

Pais e educadores.

Objetivo: Programas de promoção de competências 

pessoais e sociais na prevenção da violência e delinquência e 

e consumo de substâncias e promoção do bem-estar.

Inserir foto aqui



VIDEO STORY-TELLING

De 1998 a 2001 (e 2017-2018)

População-alvo: Menores tutelados (e populações vulneráveis)

Objetivo: roteiros e histórias de vida na prevenção da violência e 

delinquência e na promoção de bem-estar e participação social. 

Inserir foto aqui



BE READY - Life Skills And Career Development: 

Helping Young People Progress Into Success

De 2015 a 2017

População-alvo: Jovens em risco de abandono escolar

Objetivo: Identificação de boas práticas e 

desenvolvimento de recursos para a prevenção do 

abandono escolar, nomeadamente promovendo o 

desenvolvimento de competências de comunicação e 

de percursos de formação profissional e de acesso ao 

mercado de trabalho.

Inserir foto aqui



DANÇA E GIRA & AVENTURARTE

De 2000 a (em curso)

População-alvo: Indivíduos com dificuldades no domínio motor, 

sensorial e/ou autonomia pessoal reduzida; Idades entre 12 e 

50 anos (prevalência de participantes apresentando 

diagnósticos de DID, PEA, Esquizofrenia, Pert. Bipolar, Idosos 

com demência)

Objetivo: Colaboração no desenvolvimento e avaliação dos 

programas promovidos pela autarquia tendo em vista a inclusão 

através de programas com enfoque na dança e movimento 

expressivo no desenvolvimento de competências de lazer. 

. 



FORUM DA RECONCILIAÇÃO

De 2014 a 2015

População-alvo: 

Dois bairros 

da Grande Lisboa, 

ACM; ESCOLHAS

Objetivo:

Superar luto, conflito e restabelecer 

convívio pacífico e a segurança.

Inserir foto aqui



PESSOA (FCT):
NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO EM FRANÇA E PORTUGAL.

De 2015 a 2016 e 2017- 2018 (Toulouse 2018)

População-alvo: Jovens com doença crónica em idade escolar

incluídos nos estudos nacionais de Portugal e França inseridos no

Health-Behaviour in School-aged Children (OMS).

Objetivo: Projecto transnacional entre Portugal e França,

Pretendeu-se comparar os próprios comportamentos de saúde, as

experiências escolares, a qualidade de vida e bem-estar e os seus

determinantes em alunos com necessidades específicas de saúde e de

educação (deficiência/handicap/condições crónicas) em França e em

Portugal.



VIDA SEM SIDA 

De 2017 a 2018

População-alvo: Jovens entre os 18 e os 24 anos

Objetivo: O projeto “VIDA sem SIDA” pretende conhecer

conhecimentos, atitudes, crenças, competências e comportamentos dos

jovens face ao VIH/SIDA. Tem como objetivos específicos: contribuir

para o conhecimento dos comportamentos dos jovens face ao VIH/SIDA;

identificar e caracterizar os conhecimentos, atitudes e competências dos

jovens ao nível do VIH/SIDA, bem como o uso do preservativo e

questões sobre a promoção da sua saúde sexual.



FMH/ 

Universidade de Lisboa

1987- presente

Saúde



HBSC - HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN

De 1998 a 2017

www.hbsc.org

População-alvo: Adolescentes 11, 13 e 15 anos

Objetivo: O HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) é um estudo 

desenvolvido em colaboração com a OMS. Pretende estudar os estilos de 

vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos vários cenários das 

suas vidas. Iniciou-se em 1982 com investigadores de 3 países: Finlândia, 

Noruega e Inglaterra, e pouco tempo depois foi adotado pela OMS. Neste 

momento conta com 44 países entre os quais Portugal, integrado desde 1994 

e membro associado desde 1998.

http://www.hbsc.org/


HBSC /MIGRANTES/ CABO VERDE/ BRASIL

De 2002 a 2005

População-alvo: Adolescentes 11, 13 e 15 anos

Objetivo: O HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) é um estudo 

desenvolvido em colaboração com a OMS. Pretende estudar os estilos de 

vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos vários cenários 

das suas vidas, aqui numa zona de elevada concentração de migração.

Inserir foto aqui



HBSC SSREU 

JuNP
De 2008 a 2017

População-alvo: Estudantes Universitários Portugueses (SRREU; OSYS; 

JuNP)

Objetivo: O estudo nacional sobre saúde sexual e reprodutiva dos

estudantes universitários, é uma extensão do HBSC/OMS (Health Behaviour

in School-aged Children) e visa adquirir uma compreensão aprofundada dos

comportamentos sexuais dos estudantes portugueses do ensino superior,

estudando os conhecimentos, as atitudes, as normas, as intenções, o

conforto e as competências face à sexualidade, contraceção e VIH/SIDA.

Pretendeu-se também compreender a importância da educação sexual para

estes jovens.

HBSC/SSREU



KIDSCREEN

www.kidscreen.org

De 2005 a 2017

População-alvo: crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos e os seus 

pais 

Objetivo: Conhecer e compreender a perceção de qualidade de vida das

crianças e adolescentes e dos seus pais nas suas diferentes

dimensões. Este objetivo foi atingido través da adaptação e validação

do Instrumentos Kidscreen versão para crianças/adolescentes e

versão para pais.

O estudo da perceção de qualidade de vida das crianças e adolescentes

foi realizada em diferentes população, população nacional, população

migrante, população com doença crónica, população com

necessidades educativas especiais e em população em risco

psicossocial.

http://www.kidscreen.org/


RICHE

RESEARCH INVENTORY FOR CHILD HEALTH IN EUROPE

De 2010 a 2014

RICHE -Research Into Child Health in Europe

(http://childhealthresearch.eu/)

População-alvo: Crianças e Jovens

Objetivo: Estabelecer uma rede sustentável destinada a investigadores, 
financiadores, políticos, advogados e jovens na Europa, de forma a 
apoiar a colaboração no desenvolvimento do futuro da investigação 
em saúde da criança. Produzir um inventário e relatórios, sobre as 
lacunas na investigação, e um roteiro para o futuro da investigação 
infantil.

http://childhealthresearch.eu/


TEMPEST

TEMPTATIONS TO EAT MODERATED BY PERSONAL AND ENVIRONMENTAL

SELF-REGULATORY TOOLS

De 2009 a 2013

População-alvo: Crianças e Adolescentes de 9 Países Europeus incluindo Portugal

Objetivo: O objetivo principal do projeto TEMPEST, foi investigar em que medida a melhoria 

da capacidade de autorregulação permite às crianças e adolescentes lidar com tentações 

não saudáveis existentes nos seus ambientes. Foram também objectivos: desenvolver 

um instrumento cross cultural para avaliar a auto-regulação no comportamento alimentar. 

Estudar como a auto-regulação se desenvolve em  diferentes contextos sociais; Elaborar 

materiais e divulgação.



Y-SAV

YOUTH SEXUAL AGGRESSION & VICTIMIZATION 

De 2010 a 2014

População-alvo: 18 anos ou mais

Objetivo: Teve como principal objetivo investigar o fenómeno da agressão 

física, sexual e psicológica dos jovens na europa e delinear estratégias 

de prevenção e intervenção, quer para as vítimas, quer para os 

agressores. http://ysav.rutgerswpf.org/project-partners

http://ysav.rutgerswpf.org/project-partners


MOCHA
MODELS OF CHILD HEALTH APPRAISED 

(PROJETO DA COMISSÃO EUROPEIA HORIZONTE 2020 FOCADO NOS MODELOS

DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE)

De 2017 a em curso

População-alvo: Equipa científica constituída por 11 países europeus,

acompanhada por especialistas da Austrália e Estados Unidos da América.

Objetivo: Esta equipa científica pretende usar a experiência já existente em

redes de saúde infantil, em projectos anteriores de saúde infantil, bem como o

conhecimento dos agentes locais em diferentes países Europeus para construir

uma imagem do tipo de cuidados de saúde para as crianças, existentes em

todos os 30 países da EU/EEA.

Inserir foto aqui
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PEER DRIVE CLEAN

De 2006 a 2008

População-alvo: Jovens de 18 anos a frequentar as escolas de 

condução

Objetivo: prevenção dos comportamentos de risco ao nível do consumo

de substâncias na condução rodoviária, através da formação de

pares. Teve como objetivos a prevenção primária ao nível da redução

dos comportamentos de risco na condução nas estradas e a

informação sobre os riscos que implicam o consumo de álcool e

drogas durante o período da condução, permitindo através da

formação de pares reflectir e encorajar outros condutores a modificar

os comportamentos de risco no período da condução.



DREAM TEENS

A “VOZ” DOS JOVENS EM DISCURSO DIRETO

De março de 2014 ao presente

População-alvo: jovens dos 11 aos 19 anos

( crianças; idosos)

Objetivo: fornecer uma estrutura de apoio para que “a voz” dos 

jovens seja ouvida, promovendo a sua participação e espírito 

empreendedor em contextos e cenários políticos na área da 

saúde, bem-estar e cidadania ativa. Atualmente dotados de 

competência de investigação, os Dream Teens desenvolvem 

projetos de investigação-ação nos seus 

contextos de vida.



BE POSITIVE!
POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT

De 2016 a (em progresso).

População-alvo: Jovens Portugueses entre os 

16 e os 29 anos de idade.

Objetivo: Avaliar o conceito de Positive Youth 

Development (PYD) (conjugação dos assets propostos por 

Peter Benson e os 5C de Lerner) em jovens e como se 

relacionam com variáveis  relevantes (género, idade, estatuto 

sócio-económico, características individuais e  contextuais).

Inserir foto aqui



GRUPO ASA – AVENTURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO 

Desde 2005 até atualidade

População-alvo: crianças, jovens, adultos e idosos em situação de saúde e doença, em 

diversos contextos socioeconómicos e culturais. 

Objetivo: é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) que tem por objeto a 

promoção e educação para a saúde, prevenção da doença, investigação, formação, 

intervenção comunitária, trabalho de parceria e em rede, elaboração de programas, 

supervisão e consultoria, entre outros.

ASA Clínica – Prestação de serviços de psicologia e promoção de saúde

ASA Comunidade – Prestação de serviços e Intervenção Psicossocial em diversas 

comunidades, nomeadamente Pontinha (CMOdivelas e Marvila, CMLisboa).

https://www.aventurasocial-associacao.com/

https://www.aventurasocial-associacao.com/


AVENTURA DA PARENTALIDADE - BIP/ZIP - CML

De 2016 a 2017

População-alvo: pais, crianças e adolescentes, profissionais da área 

psicossocial e comunidade em geral 

Objetivo: O projeto teve como objetivos promover competências 

parentais, e promover maior bem-estar na relação Pais/família/filhos 

através de dinâmicas de educação formal e não formal junto de 

famílias e técnicos. 



ESCOLHAS - AVENTURA SOCIAL INTERCULTURAL (ASI) 

De 2017 a 2019

População-alvo: crianças, jovens e respetivas famílias, pertencentes a grupos

socioeconómicos desfavorecidos, minorias étnicas, populações refugiadas

e descendentes imigrantes.

Objetivo: Pretende promover a inclusão social e intercultural com vista à

igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

A Proposta Aventura Social Intercultural (ASI) pretende ser uma resposta

integrada que propõe desenvolver ações em diversas áreas estratégicas

do Programa Escolhas – E6G. Na área estratégica educação e formação e

ao nível da capacitação e empreendedorismo
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Universidade de Lisboa

1987- presente
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Externa



UM DIA NA PRISÃO

2007- 2008 – Avaliação Externa Aventura Social

População-alvo: Jovens integrados em grupos de socialização (Escolas, 

Instituições de Acolhimento, tempos livres, etc.)

Objetivo: "Um Dia na Prisão" foi uma iniciativa que pretendia sensibilizar os 

jovens para o exercício de uma cidadania responsável e prevenir a 

criminalidade. A metodologia, inovadora, baseava-se em sessões de 

debate com os destinatários, antes e depois do dia passado na prisão. 

Inserir foto aqui



EDUCAÇÃO SEXUAL

De 2013 a 2014

População-alvo: Diretores, Professores coordenadores de educação

para a saúde , Associação de Pais e Encarregados de Educação,

Associação de Estudantes

Objetivo: Avaliação da implementação da Lei n.º 60/2009 de 6 de

agosto nas escolas em Portugal Continental.



SURF SALVA CAMP

De junho a setembro de 2016

População-alvo: jovens institucionalizados entre os 10 e os 16 anos

Objetivo: Promoção da saúde mental, bem-estar e inclusão social 

através do surf, bem como desenvolver valores de segurança na 

praia e cidadania social em crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco psicossocial.
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Universidade de Lisboa

1987- presente
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Hospital Santa Maria

• Mestrado - Saúde do Adolescente

• Mestrado Sono

• Consulta de Pediatria

ISAMB – Centro de Investigação FCT

WJCR – ISPA – Centro de Investigação FCT

Inserir foto aqui



MENTORIA E EDUCAÇÃO ENTRE PARES

De 2002 a 2011

População-alvo: Jovens em situação de vulnerabilidade 

(insucesso escolar, alunos com necessidades especiais em 

transição da escola para a formação profissional e emprego)

Objetivo: Desenvolvimento de materiais para a formação de 

jovens mentores e de recursos para a promoção de 

competências sociais; teste e implementação piloto de 

programas de mentoria e apoio entre pares, numa 

perspetiva da sua transferabilidade entre países na Europa.



ES’COOL
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS

De 2015 a 2022

População-alvo: Educadores de Infância, Professores do Ensino 

Especial, Professores 1º. 2º , 3º Ciclos e Secundário

Objetivo: O objetivo da formação “ES’COOL” é transmitir competências

aos formandos para desenvolver um ambiente escolar promotor de

bem-estar e estilos de vida saudáveis entre os adolescentes. Visa o

desenvolvimento de um programa de competências pessoais e

sociais, que incluirá: Prevenção dos sintomas de perturbações do

humor e de ansiedade; Promoção da resiliência, bem-estar e

autorregulação.



RESCUR (em Ação; ENRETE)

CURRÍCULO EUROPEU PARA A RESILIÊNCIA

De 2012 a 2018

População-alvo: Crianças dos 4 aos 12 anos de idade, integrando a família e 

toda a comunidade escolar; e formação de professores )

Objetivo: O RESCUR é um programa universal e inclusivo que pretende

desenvolver competências socioemocionais e de resiliência, melhorar o

envolvimento académico e promover a saúde mental e bem-estar,

considerando os atuais desafios europeus.



TERTÚLIAS

SUPERVISÃO AVANÇADA EM PSICOTERAPIAS

De maio de 2016 ao presente

População-alvo: psicólogos e psicoterapeutas da Equipa Aventura Social

Objetivo: promover o desenvolvimento das competências teóricas, 

técnicas e sociais do profissional de psicologia e psicoterapia.



DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO

Inserir foto aqui

Formação a nível nacional, de técnicos para o trabalho com 

populações migrantes e refugiadas

De março a dezembro de 2017

E-learning , 30 técnicos ESCOLHAS e ACM



www.aventurasocial.com

e-mail: mmatos@fmh.ulisboa.pt

Tel.: +351 214149152
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