




PROGRAMA

• 16h30 – Abertura

• 16h35 – Projetos Aventura Social 2020/2021

• 17h30 – Moving Research into Action

• 17h40 – Encerramento

Host

Host Facilitator



PROJETOS AVENTURA SOCIAL

2020/ 2021



• Desde 2013

• População-alvo: Todos os indivíduos

• Objetivo: Este grupo de investigação explora ambientes naturais/construídos e

fatores modificáveis do estilo de vida, com enfoque na sua influência na saúde

humana ao longo da vida, incluindo outras áreas para além da saúde.

G2 Supportive Environments

ISAMB/Universidade de Lisboa



• Desde 1998

• 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 50 países entre os quais Portugal, integrado desde 1994 e membro associado

desde 1998.

HBSC/ OMS



• 2021

• População-alvo: Adolescentes 11, 13 e 15 anos

• Objetivo: Apresentar dados recentes sobre os comportamentos dos jovens e

disponibilizar instrumentos e recursos que poderão ser uteis às direções das

escolas, professores, famílias e agentes da comunidade escolar, com o objetivo

final de continuarmos a fazer a diferença e a proporcionar os melhores

ambientes escolares.
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Obrigado pela vossa atenção!

http://aventurasocial.com

https://www.facebook.com/aventurasocial

https://www.instagram.com/aventurasocialassociacao/

http://aventurasocial.com/
https://www.facebook.com/aventurasocial
https://www.instagram.com/aventurasocialassociacao/


#GeraçõesComVoz

• De 2020 a 2021

• População-alvo: Adolescentes nascidos em 2002 e 2004 (eleitores e não 

eleitores)

• Objetivo: Promover uma partilha intergeracional entre jovens e adultos e

fomentar o diálogo sobre as áreas do meio ambiente, família e habitação,

educação, saúde, trabalho, economia, comunidade e sociedade, governo e

política, e cultura. O projeto #GeraçõesComVoz pretendeu ouvir os jovens e

identificar as suas opiniões sobre temas ligados à Justiça Intergeracional, com

o objetivo de a promover, influenciando os processos de decisão e políticas

públicas de acordo com as necessidades reais dos jovens.Dia 9 de fevereiro 2022 

apresentação pública dos 

resultados na 

Fundação Calouste Gulbenkian



HANDS

• De 2021 a 2024

• População-alvo: Professores

• Objetivo: O HAND:ET é um projeto de experimentação de políticas (no

âmbito do programa Erasmus +, Key Action 3) que reúne 11 parceiros de seis

países. O projeto foca-se nos professores, apoiando o desenvolvimento das

suas competências socioemocionais e a consciência da diversidade (SEDA),

capacitando-os para a complexidade da vida profissional. Centra-se no bem-

estar dos professores, através do desenvolvimento das suas competências

SEDA.



• De 2015 a 2021

• População-alvo: Estudantes Universitários Portugueses

• Objetivo: O estudo comportamentos de saúde dos estudantes universitários

portugueses (Health Behaviour in College Students – HBSC/JUnP) teve como

grande objetivo aprofundar a saúde dos universitários portugueses, bem como

delinear estratégias de promoção e educação para a saúde em contexto

universitário e por último realizar um programa de intervenção sobre a

promoção da saúde e competências socioemocionais destes jovens, tendo

como base o conceito de Universidades Saudáveis.

JUnP

Health Behaviour in College Students 



• De 2021 a 2022

• População-alvo: Crianças e adolescentes, contando com atividades que 

englobam o pessoal docente/não docente e os encarregados de educação

• Objetivo: Contribuir para a promoção de um ambiente mais saudável e

ajustado ao nível escolar, familiar e da comunidade em geral. Prevê-se a

participação ativa dos jovens em todas as fases do projeto, numa lógica de

promoção da responsabilização e participação social e do envolvimento ativo

da população-alvo na identificação de problemáticas/dificuldades e na procura,

delineamento e implementação de soluções.

#BeTheChange



• De 2019 a 2022

• População-alvo: Indivíduos 65 +, cuidadores formais e informais

• Objetivo: Intervir no isolamento e exclusão social, envolvendo a população idosa

em atividades promotoras de bem-estar, autonomia, capacitação e participação

social, visando a melhoria da qualidade de vida e promovendo o envelhecimento

ativo.

InterAjuda



• De 2021 a 2022

• População-alvo: Adolescentes 12 aos 25 anos

• Objetivo: Através da prestação de serviços de 19 psicólogos no âmbito do Ano

Profissional Júnior de acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses, o projeto

pretende assegurar os serviços das atividades:

Cuida-te+

Ano Profissional Júnior

Medida 1: 
Atendimento 

personalizado

Dispositivo 1.1: 
Unidades Móveis

Dispositivo 1.2: 
Gabinetes de Saúde 

Juvenil

Medida 2: 
Promoção em 

literacia em saúde

Dispositivo 2.1: 
Saúde Juvenil em 

Portal



• De 2021 a 2022

• População-alvo: Todos os indivíduos

• Objetivo: Falar sobre saúde mental de uma forma descomprometida e fácil para

retirar dramatismo, acrescentando dicas e pistas para uma melhor saúde mental.

Disponibilização das conversas em canal do Youtube como vídeo e em várias

plataformas de podcasts áudio. Legendas em português em todos os episódios

para chegar ao maior número possível de pessoas.

Café P’ra2



• De 2019 a 2020

• População-alvo: 9 escolas-piloto e respetivas comunidades educativas

• Objetivo: Identificar o Perfil das Escolas que mais se ajusta a promover o bem-

estar global e o desenvolvimento positivo dos alunos e da restante comunidade

educativa. Partindo do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,

selecionou-se a área de competência “Bem-estar, saúde e ambiente”, à qual se

acrescentou “coesão social” considerando-se estarem assim agregados os

fundamentos basilares de uma educação consolidada nos pilares da liberdade,

responsabilidade, valorização do trabalho, consciência de si próprio, inserção

familiar e comunitária, e a participação na sociedade que nos rodeia.

EsABE

Ecossistemas de Aprendizagem e Bem-estar



• De 2019 a 2022

• População-alvo: crianças e adolescentes dos 3 aos 18 

anos

• Objetivo: desenvolver, implementar e avaliar um currículo 

para a promoção da saúde mental nas escolas.

PROMEHS/EU



• De 2021 a 2023

• População-alvo: Crianças que frequentam o ensino primário e respetivos pais.

• Objetivo: Aumentar os níveis de prática de atividade física das crianças

• e dos seus pais, usando as instalações desportiva das escolas.

PHASE

Promoting Health and Access to Sport Equipment



• Desde 2002

• População-alvo: Todos os indivíduos

• Objetivo: O CENC integra as linhas modernas da Medicina com

perspetivas humanistas e humanitárias, para que cada doente se sinta

único e especial, confortado no sofrimento, enquanto é diagnosticado e

tratado de acordo com critérios de referência internacional. Os doentes são

avaliados como um todo, tendo em conta não só o sono e a saúde, mas

também as diversas envolvências: família, trabalho, sociedade, hábitos,

lazeres e ambiente.

CENC

Centro de Medicina e Sono Teresa Paiva



MOVING RESEARCH INTO ACTION



O Projeto Aventura Social, coordenado pela Professora Doutora

Margarida Gaspar de Matos, tem vindo a desenvolver inúmeras

investigações e intervenções no domínio da promoção da saúde

e do comportamento social, integrando diversas redes nacionais

e internacionais.



Projeto Aventura Social

Saúde

Clínica Investigação-ação

Risco Comunidade Formação
Avaliação & 
Consultoria

Associação 
Aventura Social

Aventura Social, 
Co.

Since 1987

Since 2005

Since 2021



Moving Research into ACTion 4Health

Numa combinação de conhecimento, experiência em investigação-ação, clínica, e

metodologias de última geração, a empresa AVENTURA SOCIAL pretende constituir-se um

importante recurso e oportunidade de thriving e de promoção da serendipidade no indivíduo

face aos seus ecossistemas.

www.aventurasocial.com

http://www.aventurasocial.com/


ENCERRAMENTO





www.aventurasocial.com

e-mail: geral@aventurasocial.com

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv3fPsspPNAhVEfhoKHZusDccQjRwIBw&url=https://taniagori.com.br/2012/11/06/obrigado-em-varios-idiomas/&psig=AFQjCNG-Q8c-pfaNIHjDJO5gLd-vPS1iuQ&ust=1465301058717462
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