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Introdução 
Em Portugal, a proteção da saúde constitui um direito dos indivíduos e da comunidade que se 

efetiva pela responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, pela liberdade de 

procura e de prestação de cuidados, nos termos da Constituição da República. Das diretrizes 

nacionais contidas no Plano Nacional de Saúde (DGS, 2012a), revisto e estendido até 2020 (DGS, 

2015a), valorizando a redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, 

nomeadamente a obesidade e o consumo e a exposição ao tabaco o que torna prioritário o 

investimento em atividades de promoção da saúde. 

É reconhecida a importância da promoção da saúde da família para o desenvolvimento da 

sociedade, visível na reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente na 

reconfiguração dos centros de saúde, com o surgimento dos agrupamentos de centros de saúde, 

criados através do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro.  



 

 

   
   

12 

O interesse científico da investigação, na área da promoção da saúde, decorre de orientações 

político-sociais expressas no(a): 

• Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016, que fomenta a intervenção efetiva e 

sistematizada pelos profissionais de saúde com a realização de ações promotoras de saúde 

apontando-se estratégias e recursos, dos quais se salientam “as normas de orientação para 

a avaliação de necessidades de saúde segundo a etapa do ciclo de vida, (…) adaptadas aos 

recursos locais” (DGS, 2012a, p.76); 

• Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil que realça no atendimento ao adolescente, 

a abordagem dos aspetos psicossociais, pela importância que estes adquirem na 

adolescência (10-19 anos) e o reconhecimento “quer pontos fortes, quer fatores de 

vulnerabilidade pessoal, face aos diferentes contextos da vida” (DGS, 2013, p.118);  

• Grupo de Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MS, 2007) que reconhece a 

importância da promoção da saúde na família e no desenvolvimento da sociedade visível 

na reconfiguração dos centros de saúde; 

• Ordem dos Enfermeiros (OE, 2011) que considerou como área prioritária de investigação 

os cuidados de saúde na comunidade e adotou o Modelo Dinâmico de Avaliação e 

Intervenção Familiar (MDAIF) como referencial teórico e operativo para o 

desenvolvimento da prática de enfermagem direcionada à família, enquanto alvo de 

cuidados. 

A saúde da família revela-se no empenho dos seus membros na defesa do todo, no tempo partilhado, 

na sensação de bem-estar, para o efeito é essencial estabelecer uma comunicação positiva, ter 

flexibilidade e capacidade de lidar com o stress. Entende-se que a saúde da família tem para além da 

esfera privada, uma forte componente social. 

Os estilos de vida têm sido definidos como conjunto de comportamentos que afetam a vida da 

pessoa, e sobre os quais ela toma decisões e tem algum controlo. Estes padrões comportamentais 

interrelacionam-se com as dimensões humanas biológica, afetiva, social, religiosa, económica, 

ambiental, entre outras (Lalonde, 1974; WHO, 1986,1988; DGS, 2004).  

É de salientar que os estilos de vida se aproximam do conceito de promoção da saúde, que na 1ª 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, de Ottawa, Canadá, em Novembro de 1986, 

foi definida como sendo 

o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para 

controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar. Para atingir um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos 

a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar 

ou adaptar-se ao meio (WHO, 1986). 

Deste modo, o projeto de investigação foi delineado com a finalidade de contribuir para a melhoria 

da promoção da saúde das famílias com adolescentes, com os seguintes objetivos: 
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• Descrever as características da família, na perspetiva dos adolescentes/jovens, do concelho 

de Vila Nova de Famalicão, no que se refere à sua estrutura e funcionalidade; 

• Identificar comportamentos de saúde e sociais na perspetiva dos adolescentes/jovens, do 

concelho de Vila Nova de Famalicão; 

• Descrever linhas orientadoras para melhorar as respostas de saúde e sociais às famílias com 

adolescentes/jovens, do concelho de Vila Nova de Famalicão; 

• Desenvolver propostas de intervenção que potencializem as respostas do sector social, 

educação e saúde às famílias com adolescentes/jovens, do concelho de Vila Nova de 

Famalicão. 

Para a concretização da investigação estabeleceu-se um protocolo de cooperação entre o Município 

de Vila Nova de Famalicão e a Escola Superior de Enfermagem do Porto (Anexo I). Na realização 

da investigação utilizaremos um ciclo de ação reflexiva (observar - agir - rever) partindo de que os 

comportamentos sociais e de saúde dos adolescentes/jovens se iniciam na família, e 

progressivamente são influenciados pelo grupo de pares, escola, entre outros (Coutinho et al., 

2009).  

O projeto decorrerá em três fases:  

• Diagnóstico – conhecer a perceção, dos adolescentes/jovens, sobre as suas famílias, estilos 

de vida e participação social; 

• Intervenção – delinear uma proposta de intervenção dirigida aos adolescentes/jovens, 

ajustadas às necessidades de saúde e sociais, evidenciadas na fase anterior, em articulação 

com as instituições politicas, sociais, educação e saúde do município;  

• Avaliação – monitorizar os resultados obtidos após a intervenção. 

O presente relatório corresponde à primeira fase do projeto e organiza-se em três capítulos, o 

primeiro de contextualização da problemática em estudo, o segundo sobre os materiais e os métodos 

utilizados e o terceiro inclui a apresentação dos resultados. 
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1. Contextualização 
A saúde, dos adolescentes/jovens, é um direito fundamental do ser humano impulsiona o 

desenvolvimento social e económico dos países, permitindo que cada indivíduo adquira os 

conhecimentos e as competências promotoras da gestão dos seus processos de saúde e de doença. 

O conceito de saúde ao longo dos tempos tem-se modificado, sendo o da Organização Mundial de 

Saúde, de 1948, o mais citado - completo bem-estar físico, mental e social, tornando-se um marco 

na sua conceptualização, sendo mais do que a ausência de doença e incluindo áreas como a 

educação, a alimentação, os recursos económicos e o ecossistema. Marc Lalonde, na década de 

setenta, definiu no campo da saúde, quatro dimensões: a biologia humana - herança genética, 

processos biológicos intrínsecos à vida -, o meio ambiente, o estilo de vida - do qual decorre a 

tomada de decisão sobre o que afeta a saúde - e a organização dos serviços de saúde - acessibilidade, 

informação, aceitabilidade (Scliar, 2007).  

A saúde ainda pode ser entendida como a capacidade de cada individuo, ao longo da vida criar e 

lutar pelo seu projeto de vida no sentido do bem-estar (Carvalho & Carvalho, 2006) este 

posicionamento, evidencia as implicações das suas escolhas. Todavia estas são condicionadas pelos 

contextos familiares, económicos, sociais entre outros. 
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Compartilhamos o pensamento de que a saúde 

é o estado e, simultaneamente, a representação mental da condição individual, o 

controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e espiritual. Na 

medida em que se trata de uma representação mental, trata-se de um estado subjetivo; 

portanto, não pode ser tido como conceito oposto ao conceito de doença. A 

representação mental da condição individual e do bem-estar é variável no tempo, ou 

seja, cada pessoa procura o equilíbrio em cada momento, de acordo com os desafios 

que cada situação lhe coloca. Neste contexto, a saúde é o reflexo de um processo 

dinâmico e contínuo; toda a pessoa deseja atingir o estado de equilíbrio que se traduz 

no controlo do sofrimento, no bem-estar físico e no conforto emocional, espiritual e 

cultural (OE, 2001, p.8). 

No sentido mais lato de saúde, esta compreende a defesa da vida, como um estado que pode ser 

promovido, procurado, ensinado e aprimorado, considerando a singularidade do indivíduo (Scliar, 

2007; Sanchez & Ciconelli, 2012; Araújo & Xavier, 2014). 

A promoção da saúde visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para preservar 

a sua saúde. Esta perspetiva exige aos profissionais inúmeros desafios desde: 

• Implicar protagonistas eficientes para influenciar atitudes e comportamentos individuais e 

de grupo;  

• Utilizar estratégias de comunicação ajustadas;  

• Reforçar os fatores de proteção da saúde e facilitar as políticas promotoras do processo de 

vida saudável;  

• Permitir que cada indivíduo adquira competências na gestão dos processos de saúde e de 

doença. 

O compromisso internacional, assinado na Carta de Otawa (1986), visava a promoção da saúde, 

baseada nos determinantes culturais da saúde, nos estilos de vida saudáveis e em ambientes 

específicos como escolas promotoras de saúde e de trabalho saudáveis. Estas medidas implicam uma 

ação concertada das políticas de saúde, ambientais, educativas e sociais, entre outros domínios e o 

reconhecimento do papel que os indivíduos, famílias e comunidades enquanto recursos de saúde e 

no desenvolvimento de competências individuais (Figura 1).  

Em Portugal, essa orientação mantém-se visível no PNS 2012-2016 que pretende maximizar os 

ganhos em saúde da população através da incorporação de esforços sustentados nos diversos sectores 

da sociedade, focados na acessibilidade, na equidade, na qualidade, na cidadania e em políticas 

saudáveis (DGS, 2012a). A extensão do PNS até 2020, perfilada com a HEALTH 2020 da WHO, 

tem como metas:  

• A redução da taxa de mortalidade prematura (inferior aos 70 anos); 

• O aumento da esperança de vida saudável (65 anos de idade);  

• A diminuição dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis (WHO, 

2013; DGS, 2015a). 
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E ainda, redefiniu os eixos estratégicos: cidadania em saúde, equidade e acesso adequado aos 

cuidados de saúde, qualidade na saúde e políticas saudáveis, promovendo o envolvimento do sector 

público, privado e social para a obtenção de ganhos em saúde para a população portuguesa 

preservando a sustentabilidade do Sistema de Saúde. 

Figura 1 - Promoção da saúde: linhas de força 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta de Ottawa (1986) 

 

Os comportamentos relacionados com a saúde referem-se à adoção de comportamentos promotores 

da saúde individual (Santos, 2008), o que inclui a prática de um regime alimentar equilibrado, de 

exercício físico regular e a adoção de medidas de segurança, entre outros. Os comportamentos 

adquiridos nas fases iniciais de vida são determinantes na preservação da saúde e prolongam-se pela 

idade adulta (WHO, 2014). 

A adolescência surge, desde logo, como uma etapa da vida marcada por contradições e 

ambivalências entre a necessidade de autonomia – independência - e a de proteção (dependência), 

pela interiorização de valores sociais e pela idealização de projetos de vida que envolve a integração 

social (Fernandes, Andrade & Martins, 2015).  

Na adolescência realça-se a complexidade dos processos desenvolvimentais que se reflete na sua 

distinção em três fases: 

• Inicial (10 - 14 anos) marcada pelo crescimento acelerado, pela preocupação com o corpo 

e pela relação de conflito dependência/independência; sendo um período de assimilação 

de experiências de ordem física, intelectual e social;  
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• Intermédia (15 - 19 anos) caraterizada pela aquisição da capacidade de generalização, de 

abstração e de distanciamento da realidade concreta que irão permitir ao adolescente/jovem 

o estabelecer de uma nova identidade e de novos padrões de relacionamento; 

• Final (15 - 24 anos) representa um tempo de consolidação, de acomodação e do estabelecer 

de uma identidade coesa, com metas e compromissos (Hockenberry & Wilson, 2011). 

Sendo a adolescência uma oportunidade para a obtenção e consolidação de padrões de vida 

saudáveis, ser um adolescente/jovem saudável pressupõe ter envolvimento académico, boa condição 

física e mental, imagem positiva de si, autoeficácia e autodeterminação. Os seus recursos e 

vulnerabilidades, o contexto político e social, o grupo de pares e a família condicionam o sentido 

do seu padrão de vida. Neste processo complexo de transformação, o adolescente/jovem representa 

um desafio para o sistema de saúde e seus profissionais, por ser um potencial agente de mudança 

individual e social (Sawyer et al., 2012).  

Nesse processo desenvolvimental deve-se considerar as determinantes sociais da saúde, enquanto 

“condições nas quais os indivíduos nascem, se desenvolvem, vivem, trabalham e envelhecem” 

(Viner et al., 2012, p.1641), por ser uma transição de vida com implicações nas mudanças, nas 

responsabilidades e nos relacionamentos pessoais e sociais, sendo que as áreas que o World Bank 

World Development Report (2007) aponta como, mais sensíveis, a educação, o trabalho, a saúde, 

a família e a cidadania.  

A Comission on Social Determinants of Health, pertencente à WHO, identificou dois níveis de 

operacionalização desses determinantes:  

• O estrutural que inclui as estruturas de estratificação social que condicionam a saúde, como 

os sistemas económicos, políticos, sociais, ambientais, educativos, segurança social; 

• O proximal que abrange as circunstâncias da vida diária, da qualidade das relações com os 

pares e do ambiente familiar e a acessibilidade à alimentação, habitação, recreação e 

educação. Estes determinantes definem as diferenças individuais aquando da exposição e 

da vulnerabilidade aos fatores que comprometem os níveis de saúde (Viner et al., 2012). 

Os determinantes sociais de saúde e a sua influência no adolescente, torna-se visível no modelo de 

Dahlgren’s (Figura 2), onde se destacam os inerentes ao individuo como idade, o sexo, a 

hereditariedade; os de natureza proximal como os estilos de vida, a rede social e comunitária e os 

de natureza estrutural, sendo exemplo o contexto socioeconómico, cultural e ambiental.  
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Figura 2 - Modelo de Dahlgren’s 

 

Fonte: DGS (2012a). Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Versão Resumo. p. 53 

 

Este modelo pode orientar “a definição de políticas de intervenção, uma vez que implica conhecer 

a população alvo e o contexto em que se insere, possibilitando programas mais objetivos e 

direcionados para os problemas específicos da comunidade em análise, tornando-se potencialmente 

mais eficazes” (Pestana, Duarte e Coutinho, 2013, p. 44). Então, importa que os cuidados de saúde 

dirigidos aos adolescentes/jovens devam ir além, da saúde sexual e reprodutiva e abranger todas as 

suas necessidades de saúde e de desenvolvimento. Razão, pela qual se enfatiza a sua inclusão em 

todas as políticas, estratégias e programas de saúde (WHO, 2014). 

 

  



 

 

   
   

20 

 

 

 

 

 

  



 

 

   
   

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Material & Métodos 
2.1 - OBJETIVOS  

 

No sentido de conhecer os comportamentos de saúde e sociais dos adolescentes/jovens de Vila Nova 

de Famalicão traçamos os seguintes objetivos: 

• Descrever a perceção dos adolescentes/jovens sobre a sua família; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre a sua educação e o seu futuro profissional; 

• Descrever a perceção dos adolescentes/jovens sobre a sua alimentação; 

• Descrever a perceção dos adolescentes/jovens sobre a sua atividade física /lazer; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre o seu consumo de drogas; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre a sua sexualidade; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre situações de violência vivenciadas; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre as medidas de segurança adotadas; 

• Descrever a perceção adolescentes/jovens sobre a sua participação social e política; 

• Descrever a perceção que os adolescentes/jovens têm de si. 

Neste delineamento, consideramos uma aproximação à abordagem do adolescente, utilizada a nível 

mundial, e definida pelo acrónimo – HEEADSSS (Home, Education e Employment, Eating, 

Activities, Drugs, Sexuality, Suicide e Safety). Ao que acrescentamos, o comportamento social, 

entendido como a maneira como o adolescente/jovem se comporta diante do município, no que 

diz respeito à sua forma de participar ativamente na vida e na governação municipal.  
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2.2 - PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Sustentado na finalidade de estudo e nos objetivos delineamos as seguintes perguntas de 

investigação: 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a composição e funcionalidade da 

sua família? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a sua educação e o seu futuro 

profissional? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a sua alimentação? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre as atividades físicas/lazer que 

praticam? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre o seu consumo de drogas? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a sua sexualidade? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre situações de violência vivenciadas? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a sua segurança? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm sobre a sua participação social e política? 

• Qual a perceção que os adolescentes/jovens têm de si? 

    

2.3 - VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

Definimos como variáveis em estudo, tendo por base as determinantes sociais de saúde: 

Variáveis inerentes  

• Incluem as características sociodemográficas como o género e a idade;  

• Perceção de si inclui o entendimento do adolescente/jovem tem de si, a partir de 40 

atributos – alegre, desajeitado, feliz, sociável, conversador –, e de como perspetiva o seu 

perfil profissional, a partir de 20 atributos – empreendedor, assíduo e pontual e líder, entre 

outros e o seu entendimento sobre a qualidade da sua saúde.  

Variáveis proximais  

Incluem as definidas pelo acrónimo, em inglês – HEEADSSS: 

• Família focada na perceção do adolescente/jovem sobre a sua família, no que diz respeito 

à composição, funcionalidade – avaliada pelo APGAR familiar – e ainda, sobre as fontes 

de suporte afetivo; 
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• Educação entendida como a perceção do adolescente/jovem sobre o seu contexto escolar e 

o seu futuro profissional: instituição de ensino que frequenta, rendimento escolar, ano de 

escolaridade, interação com a comunidade escolar e futuro profissional; 

• Alimentação abarca a perceção do adolescente/jovem sobre a sua alimentação e a sua 

relação com o seu peso; 

• Atividades inclui a perceção do adolescente/jovem sobre a atividade física e de lazer que 

realiza; 

• Drogas abrangem o entendimento do adolescente/jovem sobre o seu consumo de 

substâncias que causam dependência: hábitos tabágicos, consumo de bebidas alcoólicas e 

de drogas ilícitas; 

• Sexualidade inclui o entendimento do adolescente/jovem sobre a sua sexualidade, 

considerando a idade de início da atividade sexual, o número de parceiros sexuais e os 

comportamentos sexuais de risco; 

• Suicídio foca a perceção do adolescente/jovem sobre os seus sentimentos de tristeza e 

tentativas de suicídio; 

• Segurança inclui o entendimento do adolescente/jovem sobre as medidas de segurança 

rodoviária, os comportamentos de violência, a saúde oral e a proteção solar. 

Variáveis estruturais  

• Continente de origem; 

• Participação social e política que integra a perceção do adolescente/jovem sobre as 

atividades do Pelouro da Cultura, do associativismo, da política – órgãos de soberania, e 

da sua participação –, dos meios de comunicação social, do local onde reside e da proteção 

do ambiente. 
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2.4 - POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população dos adolescentes/jovens de Vila Nova de Famalicão nos sensos de 2011, considerando 

o intervalo dos 14 aos 21 anos era constituída por 12935 pessoas, que corresponde a 9.7% da 

população do concelho (INE-IP, 2012) conforma se observa no quadro que se segue: 

Quadro 1 – População em estudo, de Vila Nova de Famalicão, por idades 

Idades (anos) População 

14  1601 

15  1625 

16  1631 

17  1603 

18  1664 

19  1677 

20  1610 

21  1524 

Total 12935 

Fonte: INE (2012) 

 

Após análise da viabilidade do estudo com o Prof. Mário Passos, do Pelouro da Juventude, 

considerou-se como critérios de inclusão: os estudantes matriculados e a frequentar os 10º, 11º e 

12º anos de escolaridade e o ensino superior num dos estabelecimentos de ensino do concelho de 

Vila Nova de Famalicão e com idades compreendidas entre 14 e 21 anos. 

A amostra calculada foi de 30% da população em estudo ou seja 3880 participantes. Depois de 

aplicados os critérios de inclusão, os princípios éticos da investigação – o consentimento dos 

pais/encarregados de educação e dos adolescentes/jovens – e ainda a exclusão dos participantes que 

não expressaram o sexo e a idade, a amostra ficou reduzida a 12.48% da população, com 

representações diferentes conforme se observa no quadro que se segue: 
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Quadro 2 – Amostra por idades 

Idades (anos) População Amostra %  

14  1601 5 0,31 

15  1625 286 17,60 

16  1631 314 19,25 

17  1603 692 43,17 

18  1664 181 10,88 

19  1677 110 6,56 

20  1610 22 1,37 

21  1524 4 0,26 

Total 12935 1614 12,48 

 

A amostra garante um erro amostral de 3% e um intervalo de confiança de 99%.  

A amostra foi constituída por 1614 adolescentes/jovens, sendo 918 (56.9%) do sexo feminino. A 

idade média da amostra foi de 16.74 anos (DP= 1.89), sendo a sua distribuição simétrica. A moda 

foi próxima da média (17 anos) e corresponde a 43.17% dos participantes, conforme o gráfico que 

se segue. 

Gráfico 1 – Representação da curva de distribuição da idade 
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Dos adolescentes/jovens 98.4% eram europeus, 0.8% africanos e 0.2% asiáticos. Dos participantes 

86.4% frequentavam o ensino secundário, 12.3% o ensino superior e 1.3% outro tipo de ensino. 

Dos que frequentavam o ensino secundário, 31.1% estavam no 10º ano de escolaridade, 27.8% no 

11º ano e 27.6% no 12º ano de escolaridade. 

 

2.5 - INSTRUMENTOS 

 

Para a recolha de dados utilizamos um questionário de autopreenchimento, iniciado por uma nota 

explicativa, com os objetivos da investigação e orientações sobre o seu preenchimento, o qual foi 

composto pela: 

• Caracterização sociodemográfica e participação social – perguntas construídas, a partir da 

opinião de peritos da área e dos representantes do município de Vila Nova de Famalicão; 

• Escala de APGAR familiar de Smilkstein (1978) adaptada por Imperatori (1985); 

• Youth Risk Behaviour Survey (YRBS) de Kann (2001) e de McGee et al. (2005), adaptado 

por Santos (2008) e designado por “Comportamentos de saúde, comportamentos de risco 

e envolvimento dos jovens com a escola e a família”.  

A duração média de preenchimento prevista foi de 25 minutos.  

O questionário foi composto 133 questões agrupadas por áreas de proximidade de temas. O tipo 

de questões foi de resposta dicotómica, múltipla escolha e escalas de Likert. Estas foram: 

• De um a cinco pontos, sendo que um corresponde a muito fraca e cinco a excelente para 

a perceção de saúde; 

• De zero a dois pontos, para a funcionalidade da família e do seu somatório poderão 

resultar: família altamente funcional (7 a 10), família moderadamente funcional (4 a 6) e 

família disfuncional (0 a 3). 

Construíram-se duas versões do questionário, uma em formato papel de leitura ótica (Anexo II) 

dirigida aos estudantes das escolas secundárias e outra versão, em formato digital, disponibilizada, 

on-line, para os estudantes do ensino superior. A versão do questionário on-line foi respondida a 

partir do link (http://qualen.esenf.pt/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=CITQ0057) enviado aos 

estudantes pelos órgão diretivo da instituição de Ensino Superior. 
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2.6 - PROCEDIMENTOS 

 

O desenvolvimento do estudo incluiu procedimentos de natureza ética e de recolha e tratamento 

de dados.  

Os procedimentos éticos englobaram a aprovação pela comissão de ética do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto, com o registo n.º 057/2013 (Anexo III) e pela 

Comissão de Nacional de Proteção de Dados, com a deliberação n.º 260/2015 (Anexo IV), tendo 

emitido um parecer favorável.  

As instituições de ensino participantes foram contactadas, previamente pelos investigadores e seus 

colaboradores, para apresentação dos objetivos do estudo, do processo de recolha de dados e de 

divulgação dos resultados. Foi solicitada a participação aos adolescentes/jovens e a autorização aos 

pais/encarregados de educação dos menores, através da assinatura do consentimento informado 

(Anexo V). Apenas aos menores de idade, cujos pais/encarregados de educação expressaram por 

escrito autorização de participação, foi entregue o questionário e destes só responderam os que 

livremente aceitaram fazê-lo. Foi garantido o anonimato dos participantes.  

Os investigadores nunca estiveram em contacto direto com os participantes, sendo a Casa da 

Juventude, do município de Vila Nova de Famalicão, o elo de ligação com as instituições de ensino 

e estudantes. 

O procedimento de recolha de dados contou, para a distribuição e recolha dos questionários, com 

a colaboração da Dr.ª Marta Correia, de uma estudante do curso de mestrado em Ciências de 

Enfermagem do ICBAS, dos funcionários da Casa da Juventude, do município de Vila Nova de 

Famalicão, sobre orientação da Dr.ª. Sandra Silva e ainda, dos professores das instituições de ensino. 

Na primeira etapa os professores enviaram os consentimentos informados aos pais/encarregados de 

educação dos estudantes menores de idade. Após a obtenção desse consentimento distribuíram e 

recolheram os questionários, em contexto de sala de aula.  

Na segunda etapa, os questionários foram enviados aos investigadores, em envelopes fechados, para 

o processamento da leitura ótica, após a qual foram eliminados os questionários parcialmente 

preenchidos, ou seja, por ausência total ou parcial dos dados sociodemográficos. 

No tratamento dos dados utilizamos a análise descritiva com recurso a IBM SPSS Statistics 20, pelo 

cálculo das frequências nas variáveis nominais e nas quantitativas a média, como medida de 

tendência central e o desvio padrão, como medida de dispersão. 
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3. Apresentação & Discussão 
dos Resultados 
Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos de forma descritiva, cuja lógica de apresentação 

se baseia nas variáveis de natureza proximal e estrutural. Foi ainda realizada uma análise sumária, 

por instituição de ensino, evidenciando os pontos fortes e fragilidades (Anexo VI). 

 

3.1 - FAMÍLIA  

 

A composição e a funcionalidade familiar são variáveis importantes na compreensão da família. 

Esta é constituída pelos elementos que os seus membros dizem que são (Wright & Leahey, 2009). 

O sentimento de pertença de uma família depende do apoio emocional, físico e económico 

dispensado entre os membros da família, pelo que os seus membros são autodefinidos (Hanson & 

Kaakinen, 2005).  

Reconhece-se que para uma boa funcionalidade familiar deve-se observar posições 

hierarquicamente diferenciadas e flexíveis com definição de limites e de processos de comunicação 

(Bernal, 2003). A hierarquização corresponde a níveis de autoridade que se modificam em função 

da etapa do ciclo vital, das características da personalidade e das dinâmicas intra e extrafamiliares 

(Martini et al., 2007).  

Nas famílias com filhos adolescentes esta deve ser capaz de esbater as posições hierárquicas, 

flexibilizar os limites favorecendo aquisição da autonomia, liberdade e responsabilidade dos 

adolescente/jovens (Schenker & Minayo, 2003; Pratta & Santos, 2007). 

Dos resultados evidencia-se que os adolescentes/jovens da amostra viviam com ambos os pais 1023 

(65.7%), apenas com um dos pais 143 (9.2%) e 160 (10.3 %) com pais, irmãos e avós, conforme 

o gráfico que se segue. 
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Gráfico 2 – Distribuição por agregado familiar 

 

Relativamente à situação de convivência dos pais, 1388 (86%) dos adolescentes/jovens referiram 

que os pais viviam juntos ou eram casados, enquanto para 136 (8.5%) os pais estavam divorciados 

conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 3 – Distribuição da situação de convivência dos pais 

 

A perceção do adolescente sobre a funcionalidade familiar foi avaliada pelo APGAR familiar. 

Considerando a análise por item, a maioria dos adolescentes/jovens sentia-se quase sempre 

satisfeitos: 

• 80.2% com a ajuda familiar recebida na resolução das suas preocupações; 

• 62.4% com a discussão dos assuntos de interesse familiar e a sua partilha; 

• 55.5% com a expressão de sentimentos por parte da família; 

• 67.6% com o tempo passado em família (Gráfico 4). 

No entanto, obtivemos percentagens elevadas em adolescentes/jovens que algumas vezes e quase 

nunca estiveram satisfeitos com a sua família no que diz respeito: 

• Ao tempo despendido (32.4%); 

• Ao modo de expressarem os seus sentimentos (44.5%); 

• À forma como foram discutidos e partilhados os assuntos familiares (37.5%) de acordo 

com gráfico que se segue. 

 

Com ambos os pais

Apenas com um dos Pais

Com um dos pais e uma nova família

Com familiares próximos

Com os pais irmãos e avós

Outra situação

1023

143

27

23

160

180

85,7

3,7 8,5 2,1

Vivem Juntos/casados

Vivem separados

Estão divorciados

Outro



 

 

   
   

31 

Gráfico 4 – Distribuição da perceção da funcionalidade familiar por itens 

 

Considerando os scores totais do APGAR familiar a maioria (76.8%) percecionou a sua família 

como altamente funcional, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 5 – Distribuição da amostra na perceção da funcionalidade familiar 

 

 

As fontes de suporte afetivo face às dificuldades e problemas percecionados foram 

preferencialmente o pai, a mãe, os irmãos ou o(a) namorado(a) para 37.9% dos 

adolescentes/jovens, conforme o gráfico que se segue.  
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Gráfico 6 – Distribuição da perceção do suporte afetivo  

 

 

3.2 - EDUCAÇÃO  

 

A escola surge com um espaço que permite a construção identitária, num processo de identificação 

e/ou de diferenciação, razão pela qual esta deve ir, além da educação e oferecer um ambiente social 

promotor da saúde dos estudantes. O ambiente escolar é um elemento significativo na definição 

da identidade do adolescente/jovem e influencia a sua tomada de decisão sobre o futuro.  

A perceção de justiça do professor pelos adolescentes/jovens determina a legitimação da 

sua autoridade e reflete-se em comportamentos positivos face ao seu grupo de pertença. 

Neste âmbito, a perceção de justiça relativamente aos professores, nas dimensões 

procedimentais e relacionais, facilita a interiorização de representações positivas da 

autoridade (Sanches & Gouveia-Pereira, 2010).  

O suporte social percebido pelos adolescentes/jovens reflete-se na sua satisfação escolar. 

Entendemos que esse suporte inclui a complexidade das suas vivências e das relações psicossociais 

estabelecidas com os seus pares e/ou adultos significativos. O apoio dos professores e dos colegas e 

a perceção da autoeficácia académica são fatores determinantes para o seu desenvolvimento 

psicossocial (Fernandes et al., 2011). 

O adolescente/jovem identifica-se com as ideias e afetos preconizados pelo grupo de pares. Os 

amigos refletem a sua imagem, neles vê o seu crescimento, podendo ser um modelo de identificação 

positivo ou de risco (Tomé et al., 2011). 

A autoeficácia académica percebida refere-se à capacidade para concretizar com aproveitamento o 

ano de escolaridade que frequenta (Neves & Faria, 2012). 

A adolescência é mais do que um período de dificuldades, conflitos e alterações físicas, 

comportamentais e atitudinais, importa pensá-la como espaço de oportunidades no qual o 
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adolescente/jovem tem a possibilidade de explorar, descobrir, escolher novos caminhos. Ao pensar 

sobre o futuro, ele encontra a motivação para o seu comportamento no dia-a-dia, as escolhas, as 

decisões e as atividades que poderão afetar a sua concretização no futuro. A construção das 

expectativas futuras tem sido considerada fator de protetor do desenvolvimento saudável na 

adolescência (Gonçalves Zappe et al., 2013). 

Dos resultados obtidos, a maioria (88.4%) dos adolescentes/jovens frequentava escolas secundárias 

ou equivalentes e 11.6% uma instituição de ensino superior. Sendo que 41.7% dos estudantes do 

ensino secundário, frequentavam escolas situadas na união de freguesias de Vila Nova de 

Famalicão/Calendário: escola secundária D. Sancho I (25.3%) e escola secundária Camilo Castelo 

Branco (15.4%), conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 7 – Distribuição dos participantes por instituição de ensino 

 

A interação com a comunidade escolar foi analisada considerando a perceção dos 

adolescentes/jovens relativamente: à justiça de tratamento recebido pelos professores, ao suporte 

social por parte destes e dos colegas e à autoeficácia académica. 

Os resultados revelaram que 58.3% dos adolescentes/jovens perceberam que o tratamento dos 

professores na maioria das vezes era justo, enquanto 5% consideraram que os professores quase 

nunca os tratavam de forma justa, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 8 – Distribuição da perceção sobre o tratamento justo por parte dos professores 

 

A maioria (60.3%) dos adolescentes/jovens percecionou que fazia sempre parte da escola, 37.8% 

algumas vezes e 1.9% que nunca faziam parte da escola, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 9 – Distribuição da perceção sobre o sentimento de pertença à escola 

 

Das relações estabelecidas com os funcionários da instituição – professores, auxiliares educativos, 

entre outros trabalhadores – a maioria (91.4%) sentia que estes se preocupavam com eles e 7.9% 

não sentiram nenhuma preocupação por parte dos funcionários, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 10 – Distribuição da perceção da preocupação dos funcionários relativamente a si 

 

Das relações com o grupo de pares e para identificar o sentimento de pertença e integração dos 

adolescentes/jovens foi avaliada a dificuldade percebida no seu relacionamento com o grupo de 

pares em contexto escolar. A maioria (70.7%) relacionava-se bem com o grupo e 0.6% tinha 

conflitos com todos os colegas da escola, conforme o gráfico que se segue.  
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Gráfico 11 – Distribuição da opinião sobre a sua relação com o grupo de pares  

 

O aproveitamento escolar, nos 12 meses anteriores ao preenchimento do questionário foi 

percecionado pela maioria (88%) dos adolescentes/jovens entre o bom e o suficiente, conforme o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 12 – Distribuição da perceção da autoeficácia académica 

 

Relativamente às expectativas futuras, 799 (68.6%) dos adolescentes/jovens perspetiva o seu futuro 

profissional e 1003 (63.5%) pensa que desenvolverá a atividade profissional na sua área de 

formação, enquanto 2.9% nunca pensou nesses aspetos.  

Na configuração profissional, quando ocorrer a sua inserção no mercado de trabalho perspetivam-

se: 

• 359 (22.2%) como empreendedor;  

• 163 (10.1%) como patrão; 

• 169 (10.5%) como líder e com competências de gestão. 

O salário configurou-se para 307 (19.0%) dos adolescentes/jovens como o mais importante e 49 

(3%) só faria algumas “coisas” em troca de uma remuneração elevada. Referente aos atributos do 

perfil profissional futuro: 

• 118 (69.3%) consideram que serão assíduos e pontuais; 

• 976 (60.5%) consideram que serão bons funcionários; 

• 205 (12.7%) consideram que serão o empregado do mês;  
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• 1001 (62%) consideram que serão bons colegas de trabalho. 

Na atitude face ao trabalho/futuro profissional: 

• 918 (56.9%) acreditam que vão sentir-se realizados profissionalmente; 

• 915 (56.7%) têm grandes sonhos para concretizar;  

• 124 (7.7%) se pudessem não faziam nada;  

• 1019 (63.1%) vão ter orgulho no seu trabalho;  

• 585 (36.2%) vêm a profissão como uma extensão de si; 

• 42 (2.6%) não se revêm na ideia “se não ficar bem feito, paciência!”; 

• 75 (4.6%) consideram que “se não fizer hoje fará amanhã”.  

3.3 - ALIMENTAÇÃO  

 

A alimentação, ao longo da vida humana, entrelaça-se com emoções, simbolismos e influências 

socioeconómicas e culturais. Alimentar-se implica estabelecer relações, fazer escolhas, identificar-

se com modelos e valores familiares ou de outro significado, adaptar-se aos padrões estabelecidos e 

conviver com hábitos, horários e estilos de vida (Eisenstein & Coelho, 2004; Fontes, 2007; DGS, 

2016).  

A alimentação na adolescência tem como principais objetivos:  

• Desenvolvimento máximo das características genéticas; 

• Aumento da capacidade imunológica para reduzir a suscetibilidade a doenças infeciosas; 

• Impedir o aparecimento de doenças metabólicas degenerativas;  

• Beneficiar a competência mental, favorecer a atenção e melhorar aptidões escolares;  

• Fornecer a energia necessária à atividade muscular; 

• Dar satisfação e prazer (Fontes, 2007; Santos, 2008; DGS, 2016). 

Na adolescência muitos dos hábitos que se adquirem são decisivos para a vida adulta e espera-se 

que os adolescentes/jovens optem por uma alimentação equilibrada, na quantidade e na qualidade, 

para se tornarem adultos saudáveis (Fontes, 2007; DGS, 2016). 

As escolhas alimentares são influenciadas por fatores sociais, culturais, económicos, e que se 

acentuam na adolescência pela sua natureza “conturbada”, tais como: a preocupação com o peso e 

a estética, o sedentarismo e o consumo de alimentos hipercalóricos. 

A alimentação deve ser completa, variada e equilibrada correspondendo a um conjunto de escolhas 

em função da roda de alimentos, que se fazem durante vários dias ou semanas, tendo por base 

alimentar o consumo regular de cereais, legumes, produtos lácteos, verduras, fruta, ovos, carne e 

peixe, podendo incluir a fast-food, bolos ou sobremesas com alto teor em açúcar, desde que sejam 

a exceção e não a regra. (Eisenstein & Coelho, 2004). 
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Relativamente ao peso 52.8% dos adolescentes/jovens percecionou-o como adequado, 1.5% como 

tendo muito baixo peso e 3.6% com muito peso, conforme o gráfico seguinte. 

Gráfico 13 – Distribuição da perceção das medidas antropométricas 

 

Os adolescentes/jovens, em estudo, na procura do equilíbrio entre o peso e a imagem, optaram: 

• 876 (55.3%) por realizar exercício físico, nos últimos 30 dias anteriores ao preenchimento 

do questionário, com a finalidade de perder ou manter o seu peso; 

• 509 (32.0%) escolheram alimentos pobres em gorduras ou fizeram restrições alimentares 

com o intuito de perder ou manter o seu peso; 

• 45 (2.8%) fizeram períodos de jejum por 24 horas; 

• 34 (2.1%) recorreram a fármacos sem prescrição médica; 

• 30 (1.9%) tomaram laxantes ou vomitaram. 

Relativamente ao tipo de dieta a maioria (85.3%) dos adolescentes/jovens consumia alimentos 

variados, incluindo produtos de origem animal, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 14 – Distribuição da perceção do tipo de dieta consumida  

 

O consumo de fruta foi inferior a uma dose diária para 32.2% dos adolescentes/jovens e 9.6% 

consumiam as doses recomendadas (três ou mais), conforme o gráfico seguinte. 
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Gráfico 15 – Distribuição do consumo diárias de fruta  

 

O consumo de vegetais foi inferior a uma dose diária para 34.7% dos adolescentes/jovens e 8.9% 

consumiam as doses recomendadas (três ou mais), conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 16 – Distribuição diárias de vegetais  

 

Relativamente ao consumo de leite, para 13.1% dos adolescentes/jovens este não fazia parte da sua 

dieta alimentar e 11.9% consumia três ou mais doses diariamente, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 17 – Distribuição diária do consumo de leite  

 

Sendo o pequeno-almoço considerado, a refeição mais importante do dia constatou-se que 77.3% 

dos adolescentes/jovens o faz antes de ir para a escola e 7.1% nunca o fazem, conforme o gráfico 

que se segue. 
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Gráfico 18 – Distribuição do consumo do pequeno-almoço 

 

 

3.4 - ATIVIDADE FÍSICA E LAZER 

 

A atividade física refere-se a “qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular 

que resulte num gasto energético acima do nível de repouso” (DGS, 2015b, p.62). De entre os 

benefícios da prática de atividade física regular destacamos a diminuição dos níveis de stress, 

eliminação de toxinas e estimulação de componentes químicos com influência na sensação da 

satisfação pessoal, aumenta os níveis de produtividade e de autoestima, favorecem um melhor 

conhecimento do corpo e com este mantêm uma relação mais equilibrada (Lucas et al., 2012; 

DGS, 2015b).  

As orientações da WHO (2010) para a atividade física para os adolescentes (até aos 17 anos) são 

de 60 minutos diários, de intensidade moderada a vigorosa, devendo em pelo menos três dias por 

semana incluir: 

• Aeróbica que deve ser a componente maior dos 60 minutos e incluir a caminhada rápida 

ou corrida; 

• Fortalecimento muscular de que são exemplos a ginástica ou a musculação; 

• Fortalecimento ósseo que inclui atividades como pular à corda ou correr. 

Entre os 18 e os 64 anos recomenda-se pelo menos 150 minutos semanais, de atividade física de 

intensidade moderada ou pelo menos 75 minutos de intensidade vigorosa.  

O Ministério da Educação (ME, 2001) orienta o projeto educativo, das escolas do ensino 

secundário, para a inclusão e valorização da educação física, na formação dos adolescentes/jovens. 

Neste sentido, a estrutura curricular da disciplina de educação física prevê um mínimo de três 

sessões por semana, em blocos de 45 minutos, preferencialmente, em dias não consecutivos, sendo 

reconhecida que a opção por quatro sessões semanais é a que se aproxima mais favoravelmente do 
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desenvolvimento da aptidão física e da promoção da saúde. Em cada instituição de ensino, o 

processo de desenvolvimento curricular é passível de ser adequado às caraterísticas da comunidade 

escolar. 

Tendo por base, os sete dias da semana, questionamos os adolescentes/jovens, sobre a prática de 

exercício físico considerando o tempo, o tipo e a finalidade, obtivemos os seguintes resultados: 

• Durante pelo menos 20’, com aumento da sudação e/ou alteração da frequência 

respiratória, onde estavam incluídos: basquetebol, futebol, correr, nadar, andar de 

bicicleta, dança rápida ou atividades aeróbicas semelhantes: foi diária para 9.3%, duas 

vezes por semana para 24.9% e não praticaram 12.7%;  

• Durante pelo menos 30’, sem alterações fisiológicas visíveis pelo esforço, de que eram 

exemplos caminhar, andar calmamente de bicicleta: 10.4% realizou diariamente e 41.9% 

não realizaram;  

• Para fortalecer e tonificar os músculos como abdominais, flexões ou levantamento de 

pesos: 7.6% praticaram diariamente, 19.3% duas vezes por semana e 34.8% não 

praticaram, de acordo com o gráfico que se segue. 

Gráfico 19 – Distribuição por tipo e frequência de atividade física 

 

Quando questionados sobre a participação semanal na disciplina de educação física, 56.7% dos 

adolescentes/jovens referiu que realizaram duas vezes por semana e 14.1% não frequentaram, 

conforme o gráfico seguinte. 
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Gráfico 20 – Distribuição da participação semanal na disciplina de educação física 

 

Em cada uma das sessões letivas 53.3% referiu que despendia mais de 50’ na prática efetiva de 

atividade física, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 21 – Distribuição do tempo despendido por sessão letiva de educação física 

 

Quando questionados sobre a atividade física realizada em conjunto e interativa, de que são 

exemplo, os jogos de equipa, nos últimos 12 meses, anteriores ao preenchimento do questionário, 

65.8% dos adolescentes/jovens referiram não ter participado, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 22 – Distribuição da participação em atividades de conjunto e interativas 
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Considerando o último mês, anterior ao preenchimento do questionário, 16.7% dos 

adolescentes/jovens tiveram necessidade de serem observados por um técnico de saúde por lesão 

resultante da prática de exercício físico ou atividade desportiva, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 23 – Distribuição da necessidade de observação por um profissional de saúde 

 

A maioria (74.3%) dos adolescentes/jovens despendeu, em dias de escola, menos de duas horas a 

ver televisão, 6.8% estiveram mais de quatro horas, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 24 – Distribuição do número de horas de visualização de televisão 

 

A participação em atividades de contacto com a natureza realizadas regularmente foi referida por 

24.4 % dos adolescentes/jovens e 41.1% nunca participou neste tipo de atividades, conforme o 

gráfico que se segue. 
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Gráfico 25 – Distribuição da participação em atividades de contacto com a natureza 

 

O meio de comunicação que os adolescentes/jovens preferiram foi o computador (78.5%) e a 

televisão (56.1%), conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 26 – Distribuição da preferência pelos meios de comunicação 

 

O meio de comunicação mais utilizado para receber notícias foi o telemóvel (56.0%), e o facebook 

(50.5%), conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 27 – Distribuição da preferência dos meios de comunicação para obter notícias 

 

A troca de mensagens como modo de comunicar entre os adolescentes/jovens é comumente 

utilizado 42.6% da amostra recebia mais de 50 mensagens diárias e 19.2% menos de cinco 

mensagens, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 28 – Distribuição da frequência diária de SMS 

 

 

3.5 - CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS CAUSADORAS DE DEPENDÊNCIA  

 

O uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas pressupõe o consumo até cinco vezes durante 

toda a vida sem consequências pessoais ou sociais, orientando-nos para pessoas que iniciaram o 

consumo recentemente e tendem a evoluir para a dependência. A iniciação de comportamentos de 

risco habitualmente, ocorre na adolescência e no grupo de pares, sendo que este assume particular 

importância, para o adolescente/jovem sentir-se aceite e integrado. Alguns fatores condicionam o 

consumo dessas substâncias tais como o ambiente familiar, a integração na escola e no grupo de 

pares e o nível de envolvimento nas atividades da comunidade (Monteiro et al., 2012). 

A WHO (2014) considera o consumo nocivo de substâncias, pelos adolescentes/jovens uma área 

de grande preocupação, na medida que lhes reduz o autocontrolo, aumenta os comportamentos de 

risco, são a principal causa de lesões, de violência e de mortes prematuras e, ainda podem 

desencadear, em outras etapas da vida, problemas de saúde e alteração da expectativa e esperança 

de vida.  

Em Portugal, têm surgido medidas legais que pretendem restringir o consumo de tabaco, de álcool 

e de marijuana, como as campanhas de prevenção, de tratamento e de reabilitação das 

dependências, a restrição/proibição dos espaços para consumo e a idade de aquisição (AR, 2007, 

2015). As orientações da SICAD na definição de consumo de tabaco, álcool e marijuana 

consideram as prevalências de consumo (pelo menos uma vez, no período temporal a que se 

referem) – ao “longo da vida” – experimentação; nos “últimos 12 meses” antes da recolha de dados 

– consumo recente e nos “últimos 30 dias” antes da recolha de dados – consumo atual (Feijão, 

2011). 

O consumo diário de cigarros, de pelo menos um cigarro, nos últimos 30 dias anteriores ao 

preenchimento do questionário foi referido por 25.6% da amostra. Referente ao consumo de 

cigarros, no espaço da escola 7.7% dos adolescentes/jovens fumaram diariamente e 84.7% nunca 

o fizeram, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 29 – Distribuição do consumo de cigarros, nos últimos 30 dias  

 

Dos 576 (36.6%) adolescentes/jovens que fumavam, nos últimos 12 meses, 242 (15.4%) tentaram 

deixar de fumar. 

A maioria dos adolescentes/jovens esteve exposta ao fumo de cigarros, nas 24 horas anteriores ao 

preenchimento do questionário, apresentando variações percentuais, quanto ao número de horas 

de exposição entre menos de uma hora (30.1%) e mais de sete horas (5.8%), conforme o gráfico 

que se segue. 

Gráfico 30 – Distribuição do tempo diário de exposição ao fumo de cigarros 

 

    

Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 57.2% dos adolescentes/jovens consumiram bebidas alcoólicas, 

tendo esse consumo ocorrido entre um a cinco dias para 45.8% e para 4.1% ocorreu no espaço 
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menos durante um dia, ocorreu para 21.6% dos adolescentes/jovens conforme o gráfico que se 

segue.  
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Gráfico 31 – Distribuição do consumo de bebidas alcoólicas 

 

A percentagem de adolescentes/jovens que não consumiram marijuana, nos últimos 12 meses, 

anteriores ao preenchimento do questionário, foi de 52.5% e dos que consumiram, a maior 

percentagem (16.4%) uma a duas vezes e 5.9% consumiram 100 ou mais vezes nesse mesmo 

período de tempo, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 32 – Distribuição da frequência do consumo de marijuana, nos últimos 12 meses 

 

Nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa 30.1% consumiram marijuana e 11.0% fizeram-no no 

espaço escolar. Quanto à frequência do consumo, nos últimos 30 dias 13.6% dos 

adolescentes/jovens fizeram-no uma a duas vezes, enquanto 10% consumiram mais de 10 vezes, 

conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 33 – Distribuição da frequência do consumo de marijuana no espaço escolar, nos últimos 30 dias  

 

Referente à idade de início de consumo de álcool e marijuana, destacamos que dos 

adolescentes/jovens: 

• 16.4 % nunca consumiram bebidas alcoólicas e dos que o fizeram, 8.3% fê-lo pela 

primeira vez com idade igual ou inferior a 10 anos e 6.2% com 17 anos ou mais anos; 

• 0.7% consumiram marijuana com idade igual ou inferior aos 10 anos e 3.7% fê-lo com 

17 ou mais anos. Conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 34 – Distribuição da frequência por idade de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas e 
marijuana  
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Nos últimos 12 meses anteriores ao estudo, 1499 (92.9%) dos adolescentes/jovens nunca 

consumiram outras drogas ilegais como speed, cocaína, crack e heroína. Estas foram consumidas 

por 115 (7.1%) adolescentes/jovens da amostra e destes 67.8% fê-lo uma a duas vezes e 4.3% fê-

lo 40 ou mais vezes, conforme ográfico que se segue. 

Gráfico 35 – Distribuição da frequência do consumo de drogas ilegais, nos últimos 12 meses  

 

Dos adolescentes/jovens 1561 (96.7%) não consumiram esteroides em comprimidos ou injetável 

e sem receita médica. Dos 53 (3.3%) consumidores, 77.4% consumiram uma a duas vezes e 5.7% 

fê-lo mais de 40 vezes, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 36 – Distribuição da frequência do consumo esteroides  

 

Relativamente ao consumo de drogas injetáveis 1588 (98.4%) adolescentes/jovens não utilizaram 

seringas para se injetar com uma droga ilegal, dos que utilizaram 53.8% fizeram duas ou mais vezes. 

Acresce que nos últimos 12 meses, no espaço escolar foram oferecidas ou vendidas drogas ilegais a 

83 (5.2%) dos adolescentes/jovens. 
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3.6 - SEXUALIDADE  

 

A sexualidade na adolescência é um problema emergente a nível mundial, razão pela qual é 

importante investir na promoção de comportamentos saudáveis na adolescência e juventude e na 

adoção de medidas promotoras da minimização de comportamentos de risco entre os quais as 

IST’s, gravidezes indesejadas, comportamentos sexuais de risco sob efeito de consumos aditivos, 

múltiplos parceiros e parceiros ocasionais (Cantante, 2013).  

Na Cimeira do Milénio das Nações Unidas, em 2010, conjugaram-se esforços para que os líderes 

governamentais, as agências internacionais e as ONG’s, para debater temáticas como contraceção, 

planeamento familiar, serviços de saúde para adolescentes e violência sexual (ONU, 2010). De 

acordo com o Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (Conferência do Cairo, 1994), o conceito de Saúde Reprodutiva implica que as 

pessoas possam ter uma vida sexual satisfatória e segura e possam decidir se, quando e com que 

frequência têm filhos.  

 A orientação técnica internacional sobre a educação em sexualidade estrutura-se em pressupostos 

tais como: a sexualidade tem dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, económicas, 

políticas e culturais; a diversidade é uma das suas características e as normas do comportamento 

sexual diferem entre e dentro das culturas (UNESCO, 2010).  

Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde salvaguarda o direito dos indivíduos à informação e à 

acessibilidade aos métodos de planeamento familiar e ainda, o direito à saúde sexual, enquanto 

potenciadora da vida e das relações interpessoais (DGS, 2015c). O retrato nacional da saúde dos 

adolescentes, que integra o Health Behaviour in School-aged Children, da OMS e que engloba 

adolescentes entre os 10 e os 20 anos de idade, informa que a sua maioria não teve relações sexuais, 

dos que já tiveram iniciaram a atividade sexual aos 14 ou mais anos, fizeram-no por sua decisão e 

utilizaram preservativo, embora o seu uso não tenha sido uma constante nas relações sexuais 

subsequentes, por não terem pensado nisso, ou não terem preservativos no momento ou estarem 

sob o efeito de bebidas alcoólicas (Matos et al., 2015).  

No presente estudo, no que se reporta à sexualidade 63.3% dos adolescentes/jovens iniciou a 

atividade sexual com 16 ou mais anos e 2.4% com idade igual ou inferior a 11 anos, conforme o 

gráfico que se segue. 
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Gráfico 37 – Distribuição por idade de início da atividade sexual 

 

Ao longo da vida, 58.2% dos adolescentes/jovens tiveram relações sexuais com um único parceiro 

enquanto 6.6% tiveram seis ou mais parceiros. Considerando os últimos três meses, 68.4% 

adolescentes/jovens tiveram relações sexuais com um parceiro e 2% teve seis ou mais parceiros e 

25.6% não teve relações sexuais, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 38 – Distribuição de número de parceiros sexuais ao longo da vida e nos últimos três meses 

 

Na última vez que tiveram relações sexuais 133 (9%) adolescentes/jovens consumiram bebidas 

alcoólicas ou drogas. 

Relativamente à última vez que tiveram relações sexuais, 1158 (77.5%) dos adolescentes/jovens 

utilizaram o preservativo. Considerando os métodos contracetivos 24.1%, recorreram à 

contraceção oral e 2.9% não tinham a certeza de ter utilizado algum método, conforme o gráfico 

que se segue. 
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Gráfico 39 – Distribuição da frequência do tipo de método contracetivo utilizado na última relação sexual 

 

Dos adolescentes/jovens que responderam, “se tinham engravidado ou engravidaram alguém” 94% 

referiu que tal não aconteceu, 2.2% não tinha a certeza e para 1.3% esta situação ocorreu duas ou 

mais vezes, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 40 – Distribuição do número de gravidezes 

 

A educação sexual no que se reporta às infeções sexualmente transmissíveis, como a VIH/SIDA, 

foi abordada para 1461 (92.1%) dos adolescentes/jovens e 79 (5%) não tinha a certeza de ter 

assistido a sessões sobre essa temática, na escola. Na maioria dos casos 1330 (85.5%) considerou-

se esclarecido sobre o assunto e 153 (9.8%) não tinham a certeza. 

 

3.7 - SUICÍDIO  

 

A adolescência é um período de grande instabilidade emocional onde ocorrem inúmeras 

transformações e conflitos internos, sendo este um contexto propício ao aparecimento de tristeza, 

depressão e ideias suicidas, entre outras manifestações (Borges & Werlang, 2006).  

O suicídio é considerado um ato deliberado de pôr termo à própria vida. Este é de grande 

complexidade, nem sempre associado a uma perturbação mental pois também, pode resultar de 

fatores sociais, culturais, religiosos e socioeconómicos. Nem todos indivíduos com ideias suicidas 

assim como, nem todas as configurações de autoagressão podem ser consideradas tentativas de 
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suicídio. Uma grande parte das vezes podem ser solicitações de ajuda, formas de comunicar ou 

resolver problemas, tentativas de fugir aos problemas ou de aliviar o sofrimento. O aumento de 

comportamentos de risco, de isolamento e de impulsividade, a diminuição da esperança são sinais 

de alerta (DGS, s.d.). 

Os sentimentos de tristeza, desânimo podem surgir após eventos negativos de vida, são de curta 

duração (dias) e ultrapassados/minimizados num curto espaço de tempo. Enquanto a depressão, 

nem sempre surge associada a um evento crítico, permanecem ao longo do tempo, com intensidade 

crescente e implicações no quotidiano causando sofrimento ao próprio e aos que o rodeiam (DGS, 

2016). 

Em Portugal, dados oficiais indicam que mais de mil cidadãos morrem anualmente por suicídio e 

apesar da elevada subnotificação apresenta uma taxa de 10.3/100000 habitantes, enquanto a média 

Europeia se situa em 9.4/100000 (George, 2014). 

Os resultados, deste estudo, mostram que 23% dos adolescentes/jovens se sentiram tristes, no 

último ano durante quase todo o dia, por um período mínimo de duas semanas ao ponto de 

comprometerem algumas das suas atividades, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 41 – Distribuição da frequência de pensamentos de risco para acometer suicídio  

 

Da amostra 83.9% dos adolescentes/jovens não equacionaram a hipótese de se suicidarem, nos 

últimos 12 meses e 2% tentaram o suicídio seis ou mais vezes. 

Gráfico 42 – Distribuição da frequência de tentativas de suicídio 
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3.8 - SEGURANÇA  

 

A adolescência pelas suas caraterísticas relacionadas com as mudanças físicas, emocionais, entre 

outras, associa-se a problemas específicos dos jovens, no respeitante ao uso inadequado de medidas 

de segurança e de violência/bullying. 

A segurança entendida como a ausência de danos no adolescente/jovem, sendo uma obrigação 

social, a criação de ambientes seguros, de modo diminuir o número de acidentes, mas também a 

gravidade das suas consequências (Alto Comissariado para a Saúde, 2012, p.10). 

Os estilos de vida adotados pelos jovens representam um fator de risco para a sua saúde a curto e a 

longo prazo. Os acidentes na adolescência, com maior incidência nos acidentes de viação, entre os 

15-24 anos, são uma das principais causas de morte (DGS, 2015d). 

A violência, na perspetiva da WHO (2016) é definida como o uso de força física ou poder, em 

ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que 

resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou 

privação. 

A violência escolar incorpora tanto a sua perspetiva mais explícita, como por exemplo, a agressão 

como a simbólica que ocorre por meio das regras e hábitos culturais. Com o avanço das novas 

tecnologias, o bullying e o cyberbullying, são formas de violência, que têm vindo a aumentar (Stelko-

Pereira & Williams, 2010).  

O conceito de segurança tem contornos tão abrangentes que vão para além das situações de 

violência, pelo que incluímos nesta área as medidas de segurança pessoal – higiene oral e proteção 

solar e do ambiente em que vive.  

A saúde oral, segundo a WHO (2003), é uma parâmetro essencial para a avaliação da saúde global 

e da qualidade de vida do individuo. Esta é uma das áreas de intervenção plasmada, a nível nacional, 

no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (DGS, 2005) e no Programa de Saúde Escolar, 

o qual desenvolve “uma estratégia global de intervenção assente na promoção da saúde, prevenção 

e tratamento das doenças orais, desenvolve-se ao longo do ciclo de vida e nos ambientes onde as 

crianças e jovens vivem e estudam” (DGS, 2015, p. 27). 

Estudos nacionais e internacionais apontam para a existência de relação entre as condições 

socioeconómicas, culturais e demográficas e o nível de saúde oral dos adolescentes. Nesta 

população, os hábitos de higiene oral são mais frequentes no sexo feminino e existe deficitária 

vigilância da saúde oral através de consulta periódica (Nicolau et al., 2005; Pereira et al., 2013) 

Os problemas de saúde decorrentes da carência de proteção solar têm vindo a aumentar, pelo que 

se tem vindo a assistir à proliferação de programas de sensibilização para a adoção de medidas de 

proteção solar, sobretudo em populações de risco como crianças e jovens (Rodrigues, et al., 2014).  
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Desde 1992, a WHO lançou o Intersun Programme, o qual propunha que os diferentes países 

promovessem programas preventivos para divulgação do impacto na saúde, dos efeitos ambientais 

da exposição aos raios ultraviolentas e de medidas práticas para reduzir os riscos de saúde induzido 

pelos raios UV. Estas medidas, em Portugal, têm sido divulgadas e reforçadas pela DGS, sob as 

mais variadas formas de comunicação. 

A proteção e preservação do ambiente em que se vive é uma das áreas primordiais para a promoção 

da saúde. Os adolescentes/jovens, enquanto cidadãos ativos e participativos, devem ter 

conhecimento sobre as práticas de higiene ambiental a adotar e sua importância. Entende-se por 

higiene ambiental todas as ações realizadas com o objetivo de manter limpo o meio ambiente 

(Jantsch, et al., 2013). 

No presente estudo, nos últimos 12 meses, antes do preenchimento do questionário, dos 

adolescentes/jovens da amostra: 

• 1050 (65.5%) não andaram de mota, 18.8% usaram sempre capacete e 5.2 % nunca o 

fizeram;  

• 549 (34.2%) dos adolescentes/jovens não andaram de bicicleta, 5.5% usaram sempre 

capacete e 46% nunca o fizeram, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 43 – Distribuição frequência de uso de capacete, nos últimos 12 meses, ao andar de mota ou de 
bicicleta 

 

A maioria (66.1%) dos adolescentes/jovens não conduzia automóveis e 25% usou sempre cinto de 

segurança. Quando não foi o próprio a conduzir, 63.4% referiu usar sempre cinto de segurança, 

conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 44 – Distribuição da frequência do uso do cinto de segurança, como condutor e como passageiro  

 

Ser conduzido por uma pessoa que consumiu álcool, tendo como referência os últimos 30 dias, 

aconteceu pelo menos uma vez para 21.8% dos adolescentes/jovens e para 6.1% ocorreu 6 ou mais 

vezes. Quanto à condução pelo próprio após ingestão de álcool, 95.3% nunca o fez e 4.8% fê-lo 

pelo menos uma vez, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 45 – Distribuição da frequência, nos últimos 30 dias, em que andou de carro sendo conduzido 
ou a conduzir após ingestão de bebidas alcoólicas 

 

A maioria (88,4%) dos adolescentes/jovens nunca se sentiu ameaçada e 11,6% sentiram-se 

provocados ou ameaçados pelos colegas, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 46 – Distribuição da frequência de se sentir ameaçado pelos colegas 

 

Nos 30 dias anteriores ao preenchimento do questionário 95.5% dos adolescentes/jovens não 

faltaram às atividades escolares por sentirem insegurança na ou a caminho da escola, enquanto 

1.5% faltaram três ou menos dias e 0.7% faltaram seis ou mais dias. No entanto, 165 (10.3%) dos 

adolescentes/jovens já alguma vez, na sua vida, andaram com arma de fogo ou brancas, de que são 

exemplo: revólver, faca ou canivete. No mesmo período de tempo, 84 (5.2%) dos 

adolescentes/jovens foram portadores dessas armas, sendo que 7.8% transportaram três ou menos 

dias e 8.3% fizeram-no seis ou mais dias, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 47 – Distribuição da frequência, nos últimos 30 dias, absentismo escolar por insegurança e ser 
portador de armas de fogo ou brancas  

 

A luta física foi uma situação vivida por 13.1% dos adolescentes/jovens, nos últimos 12 meses à 

data da recolha de dados, sendo que para 9.3% ocorreu três ou menos vezes e para 2.1% aconteceu 

seis ou mais vezes. Considerando o mesmo período de tempo, 6.0% dos adolescentes/jovens 

envolveram em lutas físicas no espaço escolar, tendo ocorrido para 4.7% três ou menos vezes e para 

1.0% aconteceu seis ou mais vezes, de acordo com o gráfico que se segue. 
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Gráfico 48 – Distribuição da frequência, nos últimos 12 meses, do envolvimento em luta física e lutas 
físicas ocorridas no espaço escolar 

 

Os adolescentes/jovens que se envolveram numa luta física, ficaram magoados e com necessidade 

de tratamento médico ou de enfermagem, três ou menos vezes, foram 26 (5%) e seis ou mais vezes, 

foram três (0.6%). 

Referente à violência na relação de namoro, 51 (3.2%) dos adolescentes/jovens já foram alguma 

vez forçados fisicamente a atos de intimidade ou sexuais, contra a sua vontade e nos 12 meses 

anteriores à recolha de dados, aconteceu para 40 (2.5%). 

A vigilância da saúde oral, no que se reporta aos cuidados à boca, à consulta periódica, enquanto 

medida de segurança individual, nos 12 meses anteriores à recolha de dados, foi realizada uma vez 

para 64.6% dos adolescentes/jovens, 10.9% não tinham a certeza de ter tido e 1.8% nunca realizou 

essa vigilância, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 49 – Distribuição da frequência, em meses, da consulta de vigilância de saúde oral  

 

 

Relativamente à escovagem dos dentes 73.5% dos adolescentes/jovens fazia-o ao acordar, 69.3% 

fazia-o ao deitar e 0.7% nunca o fazia, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 50 – Distribuição da frequência diária da escovagem dos dentes 

 

 

Os adolescentes/jovens, ao ar livre e no último verão, utilizaram medidas de proteção solar, para 

prevenir queimaduras solares, sendo que: 

• O protetor solar foi colocado sempre por 16.2% e nunca por 13.6%; 

• O chapéu foi usado sempre por 3.3% e nunca por 52.8%; 

• A roupa foi usada sempre para 6.1% e nunca por 29.9%; 

• A sombra foi utilizada sempre por 10.2% e nunca por 15%, conforme o gráfico que se 

segue. 

Gráfico 51 – Distribuição da frequência de medidas de proteção solar ao ar livre e no último verão 

 

Considerando a preservação do meio ambiente, enquanto medida de segurança, 66.9% dos 

adolescentes/jovens consideraram sempre importante a reciclagem de materiais no contexto 

familiar e 54.2% no escolar. Consideraram importante a criação de medidas políticas para a 

proteção ambiental 57.6% dos participantes, conforme o gráfico seguinte. 
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Gráfico 52 – Distribuição da frequência da importância da reciclagem nos contextos familiar, escolar e 
político 

 

Os locais de recolha de materiais disponibilizados para a reciclagem foram sempre utilizados por 

28.4% dos adolescentes/jovens e 9.4% nunca os utilizou, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 53 – Distribuição da frequência de utilização dos locais destinados à recolha de materiais para 
reciclagem 

 

No entanto, a participação em campanhas de reciclagem não foi uma prática para a maioria 

(78.1%) dos adolescentes/jovens, nos últimos 12 meses à data de recolha de dados, conforme o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 54 – Distribuição da frequência de participação, nos últimos 12 meses, em campanhas de 
reciclagem 

 

 

Nunca Algumas vezes Frequentemente Sempre

88

440 505 561

185

544 499 363

39
227

407

915

Ambiente familiar Ambiente escolar Medidas proteção

Nunca Algumas vezes Frequentemente Sempre

149

468
515

450

0

500

1000

1500

Nunca Algumas vezes Frequentemente Sempre

1247

211
78 61



 

 

   
   

60 

3.9 - PERCEÇÃO SOBRE SI 

 

A perceção permite ao adolescente/jovem a interpretação da sua impressão sensorial para atribuir 

um significado a si, ao corpo e/ou à imagem. Num processo interativo com o meio e os outros, ele 

percebe e atribui valores e significados a si e à sua realidade e vai construindo progressivamente o 

seu autoconceito e/ou compondo um “perfil” daquilo que ele julga ser. É uma interpretação 

subjetiva referente ao corpo vivenciado e sentido que lhe permite a construção de um caminho 

para o autoconhecimento, influencia a qualidade de vida e a sua saúde (Da Costa & Machado, 

2014).  

A perceção de saúde possibilita ao adolescente/jovem a avaliação do seu estado e relaciona-se com 

as informações e os conhecimentos que detém sobre essa área e com os aspetos socioculturais. Esta 

sua avaliação alicerça-se na sua conceção de saúde, que nem sempre é consensual, sendo para uns 

não estar doente, o que significa ser saudável e para outros é mais do que a ausência de doença 

(Torres et al., 2010). 

As interações estabelecidas no contexto familiar, escolar e do grupo de pares permitem ao 

adolescente/jovem dar continuidade à construção da perceção de Si e da sua vida, isto é, as ideias 

e as crenças que tem sobre as suas qualidades. A ausência ou a restrição de laços familiares e/ou 

sociais, as expectativas parentais e sociais estabelecidas, por vezes, resultam em dificuldades, de são 

exemplo, lidar com a mudança ou a separação emocional das figuras significativas. Complexidades 

que podem concorrer para os conflitos internos manifestados por sentimentos de infelicidade, 

angústia, stress, impossibilidade de concretizar os desejos, falta de status, inadaptação, pressão social, 

agressividade e impetuosidade (Fernandes, Andrade & Martins, 2015). 

Dos adolescentes/jovens que participaram neste estudo, 63.8% consideraram em geral ter muito 

boa ou excelente perceção da sua saúde e 1.8% consideraram-na fraca ou muito fraca, conforme o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 55 – Distribuição da frequência da perceção de saúde 

 

No que se reporta às caraterísticas psicossociais positivas os adolescentes/jovens percecionaram-se 

como sendo: 64.1% alegres, 52.5% felizes, 60.5% amigáveis e 39.9% sociáveis. Conforme o gráfico 

que se segue. 
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Gráfico 56 – Distribuição da frequência das caraterísticas psicossociais positivas percecionadas  

 

As caraterísticas pessoais negativas mais percebidas pelos adolescentes/jovens foram: conversadores 

(28.7%), preocupados (20.6%), nervosos (19.3%) e ansiosos (16.4%), conforme o seguinte 

gráfico. 
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Gráfico 57 – Distribuição da frequência das caraterísticas pessoais negativas  
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3.10 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 

 

A cidadania é frequentemente relacionada com a relação entre a pessoa e o Estado, entre os quais 

existem direitos e deveres que pressupõe o seu exercício, pela participação na vida pública e política 

de uma comunidade. Nesta perspetiva o adolescente/jovem deve desenvolver-se e perceber-se como 

cidadão proactivo e socialmente envolvido (Torres, 2010). 

Na atualidade percecionam-se mudanças no comportamento dos adolescentes/jovens face à 

politica, nomeadamente no processo de decisão, na participação no ato eleitoral e na apreensão da 

informação política divulgada pelos meios de comunicação social. Essas alterações 

comportamentais podem resultar em distanciamento ou envolvimento político dos jovens (Da 

Moura et al., 2015). 

Relativamente aos órgãos de soberania da República Portuguesa – Presidência da República e 

Assembleia da República – 38% dos adolescentes/jovens não acredita neles e 43.6% nunca pensou 

sobre essa perspetiva. Sobre os órgãos locais – Câmara Municipal e Junta de Freguesia – 43.5% 

acredita nas estruturas locais e 29.6% nunca pensou sobre o assunto, conforme o gráfico que se 

segue. 

Gráfico 58 – Distribuição da frequência da crença sobre os órgãos de soberania e locais 

 

A maioria (57.9%) dos adolescentes/jovens, no momento do preenchimento do questionário, não 

votavam e 4.2% abstiveram-se de o fazer, conforme o gráfico que se segue. 
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Gráfico 59 – Distribuição da frequência de participação no ato eleitoral  

 

A tomada de decisão sobre o sentido de voto no ato eleitoral, foi para 29.6% dos 

adolescentes/jovens baseada nos projetos eleitorais apresentados e 9.7% não se basearam nem nas 

pessoas, nem nas diretivas dos partidos políticos e nem no projeto eleitoral, conforme o gráfico que 

se segue.  

Gráfico 60 – Distribuição da frequência da tomada de decisão sobre o sentido do voto no ato eleitoral  

 

A maioria (78.1%) dos adolescentes/jovens não participavam em atividades políticas e 12.1% 

nunca pensou nessa possibilidade, conforme o gráfico que se segue. 

Gráfico 61 – Distribuição da frequência da participação na atividade política  
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Quanto à participação na vida pública, 38.5% dos adolescentes/jovens pertencem a grupos 

associativos, sendo que 9.7% em grupos de jovens e 5.3% em grupos ligados à igreja, conforme o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 62 – Distribuição da frequência da participação em grupos associativos  

 

A participação social e política, pressupõe que os adolescentes/jovens tenham conhecimento da 

existência de estruturas do poder local de apoio à juventude, deste modo 257 (15.9%) referiram 

conhecer o Pelouro da Juventude, 1394 (86.4%) a Casa da Juventude e 563 (34.9%) o Portal da 

Juventude. E, a principal fonte de informação destas estruturas foi o grupo de pares: Pelouro da 

Juventude (8.2%), Casa da Juventude (50.9%) e Portal da Juventude (18.8%), conforme o gráfico 

que se segue. 

Gráfico 63 – Distribuição da frequência da fonte de informação das estruturas locais de apoio à juventude 

 

A participação em atividades dinamizadas pelo Pelouro e Casa da Juventude referenciada por 

19.1% dos adolescentes/jovens, sendo que 80.9% as desconheciam, conforme o gráfico que se 

segue. 

Gráfico 64 – Distribuição da frequência da participação em atividades do Pelouro e Casa da Juventude  
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A maioria (85.3%) dos adolescentes/jovens gostava de viver na sua freguesia e 4.5% nunca pensou 

nela sobre essa perspetiva, conforme o gráfico que se segue.  

Gráfico 65 – Distribuição da frequência da apreciação relativa a viver na freguesia  

 

Dos atributos da freguesia questionados, a limpeza (59%) e as pessoas (52.4%) foram os mais 

realçados positivamente pelos adolescentes/jovens, conforme o seguinte gráfico. 

Gráfico 66 – Distribuição da frequência dos atributos da freguesia  
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A participação nas atividades promovidas pela freguesia para 40.7% dos adolescentes/jovens foi 

nula, 4.7% participou sempre e 51.2% fizeram-no frequentemente ou algumas vezes, conforme o 

gráfico que se segue. 

Gráfico 67 – Distribuição da frequência da participação em atividades da freguesia  
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Conclusões 
Assistimos a mudanças sistemáticas das famílias na sociedade atual que muitas vezes não se 

compadecem com o tempo para refletir, colher dados, analisar e tirar conclusões, e mais que a 

circunstância do olhar de investigadores sobre as famílias, emerge a particularidade de cada uma 

para uma intervenção adequada às suas necessidades de saúde. 

Comprova-se hoje, que a saúde da família é muito mais que a ausência de doença, advém da 

particularidade desta ter objetivos de ser família e se empenhar em torno da unidade, de comunicar, 

de promover o bem-estar entre os seus membros, de responder às particularidades de cada um dos 

seus membros nos diferentes momentos do ciclo vital, do tempo que se passa em família, de 

promover a espiritualidade, de apreciar os afetos, da flexibilidade de interação entre os membros e 

ainda com a capacidade de lidar com os motivos de stress. 

Indagar sobre os estilos de vida dos jovens e adolescentes não pode deixar de lado a família, até 

porque é lá que se inicia a vida e os processos individuais de a viver por imitação ou oposição, 

mesmo que em determinados momentos em movimentos de abertura e fecho, ela seja o local de 

proteção ou do problema.  

Percorrida a primeira etapa do plano de investigação deparamo-nos já com alguns resultados que 

podem ser generalizados para esta região, face ao tamanho da amostra e que, já sustentaram um 

capítulo de um livro, vários artigos e comunicações científicas. Este relatório pretendeu deixar ao 

município uma análise descritiva dos dados e o alerta para a importância de se continuar a fazer 

investigação sobre esta temática e nesta população com vista a uma sociedade mais saudável. 

Emergem algumas conclusões que gostaríamos de salientar ligadas às variáveis em estudo que pela 

sua pertinência não poderemos deixar de referir.  
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As famílias dos adolescentes e jovens desta região são mais frequentemente do tipo de famílias 

nucleares, surgindo com representação semelhante as monoparentais e alargadas. Salienta-se que a 

maioria dos adolescentes/jovens considera a sua família altamente funcional, mas o tempo 

despendido nesse contexto, o modo de expressar sentimentos, a discussão e a partilha de assuntos 

familiares, foram aspetos da vida familiar, em que eles manifestaram menor satisfação. As fontes de 

suporte afetivo mais reconhecidas foram os pais, os irmãos e o namorado, embora alguns referissem 

não ter ninguém que lhes proporcionasse esse suporte.  

Sobre a análise da variável educação, salienta-se que a maioria dos adolescentes/jovens se sentiu 

como parte da escola, esta foi tida como um local onde se sentiam tratados de forma justa e que as 

pessoas se preocupavam com eles. No entanto, pelas implicações que tem no desenvolvimento 

psicossocial do adolescente/jovem, deve-se ter em consideração os que não se sentiram integrados 

pelo que estes devem ser um foco de intervenção prioritário. 

A autoimagem no desenvolvimento e bem-estar harmonioso do adolescente/jovem tem um papel 

crucial, a maioria percecionou-se com peso adequado, para a sua manutenção o exercício físico e a 

dieta pobre em calorias, foram medidas frequentemente adotadas. No entanto, práticas como o 

jejum de 24 horas, o uso de fármacos sem prescrição e a provocação de vómitos foram medidas 

referidas. A maioria realizava uma dieta sem restrições, ingerindo doses inferiores às recomendadas, 

em particular de frutas e legumes e do pequeno-almoço. Estes sinais são uma potencialidade a 

melhorar nos adolescentes e jovens deste município. 

Na atividade física, considerando a idade média e o desvio padrão obtido nestes adolescentes/jovens 

e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, observou-se que uma minoria realiza uma 

prática adequada. Verificou-se no contexto escolar, uma participação semanal e no tempo 

despendido, em aulas de educação física inferior ao recomendado pelo Ministério da Educação. E 

ainda, observou-se que a maioria não integra no seu dia-a-dia jogos em equipa e privilegiam o 

computador, a televisão e o telemóvel. Estas áreas, neste município revelam a existência de um 

potencial de intervenção.  

Relativamente ao consumo de substâncias causadoras de dependência – tabaco, marijuana e outras 

drogas – a maioria dos adolescentes/jovens não as consumia, o mesmo não se verificou para o 

consumo de álcool. Acresce que o consumo e a acessibilidade a essas substâncias também ocorreram 

no espaço de escolar e a sua experimentação foi mais frequente na fase inicial da adolescência. Nesta 

região esta é uma área que requer uma intervenção. 

No que se reporta à sexualidade a maioria dos adolescentes/jovens era sexualmente ativa e uma 

parte desta, antes da última relação sexual consumiu álcool e drogas. Aspetos a considerar nesta 

região para o planeamento de uma intervenção. 

A maioria dos adolescentes/jovens tem uma boa perceção de si e da sua saúde e sentiu-se bem no 

último ano durante quase todo o dia, quase um quarto desta população sentiu-se triste por um 

período mínimo de duas semanas ao ponto de comprometer algumas das suas atividades e ainda 

uma pequena percentagem referiu ter tentado o suicídio reiteradamente. Estes são sinais que 

merecem uma intervenção junto a esta população. 
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Nos adolescentes/jovens a adoção de medidas de proteção individual na condução de bicicleta e na 

exposição solar foram as menos adotadas, a maioria considerou importantes as medidas de 

preservação ambiental, pela reciclagem dos materiais em diferentes contextos, no entanto apenas 

um quarto dos participantes sistematicamente a realizavam. As situações de violência no namoro 

ou na forma de bullying foram referidas por uma pequena percentagem de adolescentes/jovens. 

Estas constituem áreas para o planeamento de uma intervenção. 

A maioria dos adolescentes/jovens tem uma baixa participação social e política, reconheceu a Casa 

da Juventude como a estrutura de poder local de apoio à juventude e não participou em atividades 

organizadas pelo Pelouro e Casa da Juventude por desconhecimento.  

Este relatório tem como principal limitação a não participação de todas as escolas do município, e 

retrata a primeira etapa do projeto – análise descritiva dos dados –, o qual nos orienta para as 

potencialidades de intervenção, e a partir destas daremos início à fase seguinte do projeto. 

Percorrida a análise ficamos com uma fotografia favorável dos adolescentes/jovens do município de 

Vila Nova de Famalicão, participantes no estudo, mas com a possibilidade de promover melhores 

estilos de vida. Acreditamos que uma intervenção multidisciplinar e inovadora será facilitadora e 

motivadora no caminho da aquisição de um estilo de vida saudável e responsável. 
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Anexos 



 

ANEXO I – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA   

  



 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – PARECER DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS   

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO V – CONSENTIMENTO DOS PAIS   

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Família e Comportamento de Risco dos Jovens 

 

 

O seu filho (a) está convidado a participar da pesquisa Família e Comportamento de Risco dos jovens 

do Concelho da Vila Nova de Famalicão. O estudo tem como foco os comportamentos relacionados com 

a saúde, tais como: alimentação, atividade física, acidentes, fumo, álcool, drogas e doenças e por 

finalidade realizar o perfil de saúde dos jovens do Concelho. 

O preenchimento do questionário não oferece qualquer risco para seu filho. O anonimato é garantido 

considerando que em parte alguma do questionário tem local para a identificação pessoal ou endereços. 

A participação é facultativa. 

Para mais informações a respeito da pesquisa, pode entrar em contato com os responsáveis, Profª. 

Doutora Maria Manuela Martins e Profª. Doutora Ilda Fernandes na Escola Superior de Enfermagem do 

Porto (telefone: 22 507 35 00) ou com os responsáveis do Pelouro da Juventude  

 

Eu li este termo e aceito que o meu filho participe no estudo. 

 

 

Data      /        /                   

Assinatura do responsável  

 

   

_____________________                              

 



 

 

ANEXO VI – RESULTADOS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: DIDÁXIS RIBA D’AVE 

 

Amostra: 139 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min –  15 anos; Max –  19 anos; M –  17 anos 
2) Sexo: Masculino –  61.9% 
3) Ano escolaridade: 10º ano –  32.4%; 11º ano –  47.5%;12º ano –  19.4% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 66.7%  Com um dos pais – 8.9% 

Funcionalidade familiar Funcional – 47.8% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, pai/mãe ou irmão 
– 60.4% 

Ninguém – 3.6% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 61.2% Quase nunca – 4.3% 

Preocupação dos funcionários para 
com ele 

 Nenhuma – 5% 

Relação com o grupo de pares, nos 
últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
79.1% 

Dificuldade em relacionar-se 
com todos – 0.7% 

Dificuldade em relacionar-se 
com alguns – 6.5% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 2.9% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 58.8% Nunca – 0.7% 

Expectativas futuras Sim – 56.8%  

Alimentação Perceção do peso Peso certo – 48.9% Muito baixo peso – 0.7% 



 

 

Muito peso – 3.6% 

Medidas adotadas para controle do 
peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 54% Jejum de 24horas – 5.8% 

Ingestão de menos calorias 
– 5% 

Tipo de dieta Sem restrições – 85.6%  

Tomar o pequeno – almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 83.5%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não praticou – 35.3% 

Atividade física intensa, nos últimos 
7 dias 

 Não praticou – 5.8% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não praticou – 35.3% 

Participação semanal em aulas de 
educação física  

 Não participa – 4.3% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 57.6% 

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 4.3% 4 ou mais horas – 6.5% 

Meios de comunicação preferidos TV – 61.9% 

Telefone/telemóvel – 57.6% 

Computador – 86.3% 

Facebook – 57.6% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 15.8% 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 92.1%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 37.4% Beber 6 ou mais dias – 7.2% 

Consumo de bebidas alcoólicas no 
espaço escolar, últimos 30 dias 

Não beber – 81.3%  



 

 

Consumo de marijuana Nunca – 82.7%  

Consumo de marijuana no espaço 
escolar, nos últimos 30 dias 

 Sim – 3.6% 

Consumo de alucinogénios  Sim – 2.9% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 3.6% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 4.3% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 7.4% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 16.5%  

Número de gravidezes  Duas ou mais – 0.7% 

Não tem a certeza – 1.4% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 17.3% 

Pensar seriamente em suicidar-se, 
nos últimos 12 meses  

 Sim – 7.9% 

Tentativas de suicídio, nos últimos 
12 meses 

 Sim – 3.6% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre – 20.1% Nunca usa – 5.8% 

Raramente – 2.9% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 4.3% Nunca usa – 55.4% 

Raramente – 10.1% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 12.9% Nunca usa – 0.7% 

Raramente – 0.7% 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 74.8% Nunca usa – 1.4% 

Raramente – 1.4% 



 

 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 30 
dias 

 4 ou mais vezes  –   1.1% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 77.7% 4 ou mais vezes   –    8.6% 

Sentir –  se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 91.4% Frequentemente – 1.4% 

Algumas vezes – 7.2% 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 98.5% 6 ou mais dias  –   0.7% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 12.2% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

 2 ou mais vezes  –   2.8% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 2.9% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 71.2% Nunca – 0.7% 

Importância da reciclagem contexto 
familiar 

Sempre – 14.4% Nunca – 6.5% 

Importância da reciclagem contexto 
escolar  

Sempre – 17.4% Nunca – 18% 

Importância da criação de medidas 
políticas de proteção ambiental 

Sempre – 63% Nunca – 2.2% 

Utilização dos locais para a recolha 
de materiais para reciclagem 

Sempre – 26.8% Nunca – 10.1% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 5.7% Nunca – 84.8% 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 25.2% Fraca – 0% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 64% 

Amigável – 64.7% 

Feliz – 52.5% 

Livre – 16.5% 

Confiante – 21.6% 

Estudioso – 16.5% 



 

 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

Conflituoso – 2.2% 

Mal-educado – 2.2% 

Nervoso – 20.9% 

Ansioso – 14.4% 

Solitário – 5% 

Participação 
social e política 

Crença sobre os órgãos de 
soberania – Presidência da 
República e Assembleia da 
República  

Sim – 30.4% Não – 39.1% 

Nunca pensou nisso – 
30.4% 

Participação no ato eleitoral Sim – 56.1% Abstêm-se – 2.9% 

Tomada de decisão sobre o sentido 
de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 17.3% 

No projeto – 27.3% 

No partido – 4.3% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 36%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 0.7% Nunca – 89.1% 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CIOR 

 

Amostra: 106 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 19 anos; M – 17 anos 
2) Sexo: Masculino – 66.3% 

3) Ano escolaridade: 10º ano – 38.7%; 11º ano – 30.2%;12º ano – 31.1% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 50.5%  Familiares próximos – 
7.8% 

Funcionalidade familiar Funcional – 54.3% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado – 30.2% Ninguém – 10.4% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido pelos 
professores 

Maioria das vezes – 60.4% Quase nunca – 8.5% 

Relação com os funcionários   Nenhuma – 6.7% 

Relação com o grupo de pares, nos 
últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
68.9% 

Não se relaciona – 1.9% 

Com alguns – 8.5% 

Autoeficácia académica, nos últimos 
12 meses 

Suficiente ou boa – 86,7% Insuficiente – 2.9% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 67% Nunca – 3.9% 

Expectativas futuras Sim – 51.9%  

Alimentação Perceção do peso Peso certo – 55.2% Muito baixo peso – 1.9% 



 

 

Muito peso – 3.8% 

Medidas adotadas para controle do 
peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 51.9% Jejum de 24horas - 5.8% 

Ingestão de menos 

calorias – 22,9% 

Tipo de dieta Sem restrições – 83.8%  

Tomar o pequeno-almoço antes de ir 
para a escola, nos últimos 5 dias 

 Jejum – 11.4% 

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

46.2%  

Atividade física intensa, nos últimos 
7 dias 

11.3%  

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

32.4%  

Participação semanal em aulas de 
educação física  

 Não participa – 1.9% 

Realização de atividades em equipa  Não participa – 59% 

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 6.6% 4 ou mais horas – 14.2% 

Meios de comunicação preferidos TV – 49.1% 

Telefone/telemóvel – 52.8% 

Computador – 84% 

Facebook – 59.4% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, últimos 
30 dias 

 43.3% 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 55.7% Fumar 10 ou mais dias – 
36.8% 

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beberam – 31.6% Beberam 6 ou mais dias 

– 23.5% 



 

 

Consumo de bebidas alcoólicas no 
espaço escolar, últimos 30 dias 

Não beberam - 91.6% Beberam 3 ou mais dias 
- 3.3% 

Consumo de marijuana Nunca – 55.7%  

Consumo de marijuana no espaço 
escolar, nos últimos 30 dias 

Nunca – 80.7%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 6.6% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 1.9% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 17% 

Acesso a drogas no espaço escolar, 
nos últimos 12 meses 

 Sim – 7.7% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 67.9%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 5.7% 

Duas ou mais – 2.9% 

Não tem a certeza – 
2.9% 

Suicídio 

Ter pensamentos de sentimentos de 
tristeza ou falta de esperança por 
período de tempo longo e 
compromisso das atividades, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 12.4% 

Pensar seriamente em suicidar-se, 
nos últimos 12 meses  

 17.5% 

Tentativas de suicídio, nos últimos 
12 meses 

 5.6% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos últimos 
12 meses 

Sempre – 17.9% Nunca usa – 12.3% 

Raramente – 6.6% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 4.7% Nunca usa – 58.5% 

Raramente – 5.7% 



 

 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 33% Nunca usa - 0.9% 

Raramente – 5.7% 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 58.5% Nunca usa – 1.9% 

Raramente – 4.7% 

Condução após consumo de bebidas 
alcoólicas, nos últimos 30 dias 

 6 ou mais vezes – 2.9% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 73.6% 4 ou mais vezes – 12.2% 

Sentir-se ameaçado pelos colegas, 
nos últimos 12 meses 

Nunca – 83% Frequentemente – 0.9% 

Algumas vezes – 16% 

Absentismo escolar por insegurança, 
nos últimos 30 dias 

Não – 91.4% 4 ou mais dias – 4.8% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 20.8% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 76.4% 4 ou mais vezes – 5.6% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 5.7% 

Vigilância de saúde oral, nos últimos 
12 meses 

Sim – 65.1% Nunca – 5.7% 

Importância da reciclagem contexto 
familiar 

Sempre – 33% Nunca – 7.6% 

Importância da reciclagem contexto 
escolar  

Sempre – 24.8% Nunca – 16.2% 

Importância da criação de medidas 
políticas de proteção ambiental 

Sempre – 52.4% Nunca – 3.8% 

Utilização dos locais para a recolha 
de materiais para reciclagem 

Sempre – 25.7% Nunca – 12.4% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 5.7% Nunca – 81.9% 



 

 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 18.9% Fraca/Muito fraca – 2.8% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 69.8% 

Amigável – 71.7% 

Feliz – 56.6% 

Livre – 33% 

Confiante – 28.3% 

Estudioso – 6.6% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 21.7% 

Ansioso – 17% 

Solitário – 7.5% 

Participação 
social e política 

Crença sobre os órgãos de 
soberania – Presidência da 
República e Assembleia da 
República  

Sim – 8.5% Não – 51.4% 

Nunca pensou nisso – 
40% 

Participação no ato eleitoral Sim – 44.3% Abstêm-se – 3.8% 

Tomada de decisão sobre o sentido 
de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 12.3% 

No projeto – 27.4% 

No partido – 4.7% 

 

Participação em grupos associativos Sim – 19.8%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 4% Nunca – 86% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: DIDÁXIS S. COSME 

 

Amostra: 158 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 19 anos; M – 16 anos 
2) Sexo: Masculino – 58.2% 
3) Ano escolaridade: 10º ano – 42.3%; 11º ano – 13.5%;12º ano – 32.7% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 65.4%  Com um dos pais – 8.3% 

Funcionalidade familiar Funcional – 52.3% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, pais, irmãos – 
33.5% 

Ninguém – 15.8% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido pelos 
professores 

Maioria das vezes – 56.1% Quase nunca – 5.1% 

Preocupação dos funcionários com 
ele  

 Nenhuma – 10.3% 

Relação com o grupo de pares, nos 
últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
66.9% 

Tem dificuldade em 
relacionar-se com alguns – 
10.2% 

Autoeficácia académica, nos últimos 
12 meses 

 Insuficiente – 3.9% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 55.3% Nunca – 4.7% 

Expectativas futuras Sim – 55.1%  

Alimentação 
Perceção do peso Peso certo – 55.5% Muito baixo peso – 2.6% 

Muito peso – 3.2% 



 

 

Medidas adotadas para controle do 
peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 51.6% Jejum de 24horas – 3.8% 

Ingestão de menos calorias – 
25.6% 

Tipo de dieta Sem restrições – 78.8%  

Tomar o pequeno-almoço antes de ir 
para a escola, nos últimos 5 dias 

Sim – 79%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 38.9% 

Atividade física intensa, nos últimos 
7 dias 

 Não – 9.7% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 39.5% 

Participação semanal em aulas de 
educação física  

 Não participa – 2.5% 

Realização de atividades em equipa  Não participa – 65%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 3.8% 4 ou mais horas – 8.2% 

Meios de comunicação preferidos TV – 53.2% 

Telefone/telemóvel – 
55.7% 

Computador – 79.1% 

Facebook – 58.9% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, últimos 
30 dias 

 23.7% 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 83.5%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beberam – 45.9% Beberam 6 ou mais dias – 
13.3% 

Consumo de bebidas alcoólicas no 
espaço escolar, últimos 30 dias 

Não beberam – 90.2%  

Consumo de marijuana Nunca – 81%  



 

 

Consumo de marijuana no espaço 
escolar, nos últimos 30 dias 

Nunca – 85.5%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 4.4% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 5.8% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 7% 

Acesso a drogas no espaço escolar, 
nos últimos 12 meses 

 Sim – 6.4% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 39.2%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 1.3% 

Duas ou mais – 1.3% 

 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou falta 
de esperança por período de tempo 
longo e compromisso das atividades, 
nos últimos 12 meses 

 Sim – 27.8% 

Pensar seriamente em suicidar-se, 
nos últimos 12 meses  

 Sim – 10.8% 

Tentativas de suicídio, nos últimos 
12 meses 

 Sim – 5.7% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos últimos 
12 meses 

Sempre – 19.0% Nunca usa – 10.8% 

Raramente – 4.4% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 8.3% Nunca usa – 49% 

Raramente – 12.7% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 12.7% Nunca usa – 2.5% 

Raramente – 1.9% 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 59.9% Nunca usa – 2.5% 

Raramente – 5.1% 

Condução após consumo de bebidas 
alcoólicas, nos últimos 30 dias 

 4 ou mais vezes – 3.8% 



 

 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 74.7% 4 ou mais vezes – 9.5% 

Sentir-se ameaçado pelos colegas, 
nos últimos 12 meses 

Nunca – 89.2% Frequentemente – 0.6% 

Algumas vezes – 10.1% 

Absentismo escolar por insegurança, 
nos últimos 30 dias 

Não – 96.2% 4 ou mais dias – 0.6% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 12% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 71.1% 4 ou mais vezes – 7.5% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 2.5% 

Vigilância de saúde oral, nos últimos 
12 meses 

Sim – 56.3% Nunca – 1.9% 

Importância da reciclagem contexto 
familiar 

Sempre – 40.1% Nunca – 5.1% 

Importância da reciclagem contexto 
escolar  

Sempre – 30.1% Nunca – 7.7% 

Importância da criação de medidas 
políticas de proteção ambiental 

Sempre – 46.2% Nunca – 3.8% 

Utilização dos locais para a recolha 
de materiais para reciclagem 

Sempre – 24.4% Nunca – 7.7% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 1.9% Nunca – 74.5% 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 31.8% Fraca/Muito fraca – 2.5% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 68.4% 

Amigável – 58.9% 

Feliz – 65.8% 

Conversador – 31.6% 

Sociável – 42.4% 

Inteligente – 24.1% 

Livre – 21.5% 

Confiante – 26.6% 



 

 

Estudioso – 10.1% 

Responsável – 32.9% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 15.8% 

Ansioso – 15.8% 

Solitário – 7.6%  

Preocupado – 21.5% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania – 
Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 31.2% Não – 38.9% 

Nunca pensou nisso – 29.9% 

Participação no ato eleitoral Sim – 44.9%  

Tomada de decisão sobre o sentido 
de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 16.5% 

No projeto – 21.5% 

No partido – 11.4% 

 

Participação em grupos associativos Sim – 29.9%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 2.7% Nunca – 77.3% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESCOLA SECUNDÁRIA CAMILO CASTELO BRANCO 

 

Amostra: 249 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 19 anos; M – 18 anos 
2) Sexo: Feminino – 60.1% 
3) Ano escolaridade: 10º ano – 38.5%; 11º ano – 21.9%;12º ano – 39.3% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 60.6%  Com um dos pais – 10.8% 

Funcionalidade familiar Funcional – 57% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, pais, irmãos – 
37.1% 

Ninguém – 9.7% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 54.6% Quase nunca – 2.8% 

Preocupação dos funcionários 
para com ele 

 Nenhuma – 6.6% 

Relação com o grupo de pares, 
nos últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
68.3% 

Dificuldade em relacionar-se 
com alguns – 9.6% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 3.6% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 60.2% Nunca – 1.6% 

Expectativas futuras Sim – 60.6%  

Alimentação 
Perceção do peso Peso certo – 49.8% Muito baixo peso – 2.4% 

Muito peso – 2% 



 

 

Medidas adotadas para controle 
do peso, nos últimos 30 dias 

 Jejum de 24horas – 2% 

Ingestão de menos calorias – 
26% 

Tipo de dieta Sem restrições – 89.2%  

Tomar o pequeno-almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 77.5%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 46.3% 

Atividade física intensa, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 10.2% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 35.4% 

Participação semanal em aulas 
de educação física  

 Não participa – 4.9% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 64.8%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 6.9% 4 ou mais horas – 4.8% 

Meios de comunicação preferidos TV – 53.4% 

Telefone/telemóvel – 50.2% 

Computador – 80.7% 

Facebook – 48.6% 

Internet – 50.6% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 Sim – 21.1% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 92.3%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 51.5% Beberam 6 ou mais dias – 
7.5% 



 

 

Consumo de bebidas alcoólicas 
no espaço escolar, últimos 30 
dias 

Não beber – 99%  

Consumo de marijuana Nunca – 82.2%  

Consumo de marijuana no 
espaço escolar, nos últimos 30 
dias 

Nunca – 93.4%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 1.2% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 1.6% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 2.4% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 4.5% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 28.6%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 2.7% 

Não tem a certeza – 2.7% 

 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 26,7% 

Pensar seriamente em suicidar-
se, nos últimos 12 meses  

 Sim – 8% 

Tentativas de suicídio, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 5.2% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre – 14.2% Nunca usa – 3.6% 

Raramente – 0.8% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 5.7% Nunca usa – 47.4% 

Raramente – 5.3% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 10.9% Nunca usa – 0.8% 

Raramente – 0.4% 



 

 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 63.7% Raramente – 2.8% 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 
30 dias 

 4 ou mais vezes – 0.4% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 85.1% 4 ou mais vezes – 3.6% 

Sentir-se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 86.7% Frequentemente – 0.8% 

Algumas vezes – 11.6% 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 98.8% 4 ou mais dias – 0% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 6.5% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 96.4% 4 ou mais vezes – 0% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 1.2% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 65.3% Nunca – 1.6% 

Importância da reciclagem 
contexto familiar 

Sempre – 37.5% Nunca – 3.6% 

Importância da reciclagem 
contexto escolar  

Sempre – 22.2% Nunca – 6.9% 

Importância da criação de 
medidas políticas de proteção 
ambiental 

Sempre – 66.1% Nunca – 0.8% 

Utilização dos locais para a 
recolha de materiais para 
reciclagem 

Sempre – 34.6% Nunca – 4.9% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 3.2% Nunca – 85.5% 

Perceção de si Perceção de saúde Excelente – 18.1% Fraca/Muito fraca – 2.0% 



 

 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 54.6% 

Amigável – 58.6% 

 

Conversador – 21.7% 

Sociável – 37.3% 

Inteligente – 33.7% 

Livre – 18.5% 

Confiante – 15.7% 

Estudioso – 10.4% 

Responsável – 33.3% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 18.9% 

Ansioso – 18.1% 

Solitário – 4.8%  

Preocupado – 14.9% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania 
– Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 24.3% Não – 40.3% 

Nunca pensou nisso – 35.4% 

Participação no ato eleitoral Sim – 43.4% Abstenção – 4.8% 

Tomada de decisão sobre o 
sentido de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 15.3% 

No projeto – 37.3% 

No partido – 4.8% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 30%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 2.1% Nunca – 84.8% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESCOLA SECUNDÁRIA D. SANCHO I 

 

Amostra: 409 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 20 anos; M – 17 anos 
2) Sexo: Feminino – 57% 
3) Ano escolaridade: 10º ano – 39.3%; 11º ano – 35.1%;12º ano – 24.8% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 70.3%  Com um dos pais – 10.1% 

Funcionalidade familiar Funcional – 43.8% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Mãe – 72.9% Ninguém – 6.6% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 57.6% Quase nunca – 7.9% 

Preocupação dos funcionários 
para com ele 

 Nenhuma – 6.1% 

Relação com o grupo de pares, 
nos últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
73.5% 

Dificuldade em relacionar-se 
com todos – 0.5% 

Dificuldade em relacionar-se 
com alguns – 8.3% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 4.4% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 65.2% Nunca – 0.7% 

Expectativas futuras Sim – 58.9%  

Alimentação Perceção do peso Peso certo – 56.3% Muito baixo peso – 1% 



 

 

Muito peso – 3.5% 

Medidas adotadas para controle 
do peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 63.3% Jejum de 24horas – 2.2% 

Ingestão de menos calorias – 
38.9% 

Tipo de dieta Sem restrições – 86.2%  

Tomar o pequeno-almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 78%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 34.8% 

Atividade física intensa, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 5.5% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 21.2% 

Participação semanal em aulas 
de educação física  

 Não participa – 3% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 64.9%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 5.7% 4 ou mais horas – 5.1% 

Meios de comunicação preferidos TV – 53.1% 

Telefone/telemóvel – 53.8% 

Computador – 72.6% 

Facebook – 41.3% 

Internet – 46.9% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 Sim – 18.5% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 94.6%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 43.9% Beber 6 ou mais dias – 
10.8% 



 

 

Consumo de bebidas alcoólicas 
no espaço escolar, últimos 30 
dias 

Não beber – 98.8%  

Consumo de marijuana Nunca – 81.3%  

Consumo de marijuana no 
espaço escolar, nos últimos 30 
dias 

Nunca – 96.9%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 1% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 1.2% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 3.9% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 4% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 29.1%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 1.7% 

Não tem a certeza – 1.7% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 21.3% 

Pensar seriamente em suicidar-
se, nos últimos 12 meses  

 Sim – 15.6% 

Tentativas de suicídio, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 11.8% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre – 18.4% Nunca usa – 3.9% 

Raramente – 1% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 9.1% Nunca usa – 36.3% 

Raramente – 5.9% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 16.5% Nunca usa – 0.7% 

Raramente – 0.2% 



 

 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 61.2% Nunca – 0.5% 

Raramente – 2.5% 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 
30 dias 

 4 ou mais vezes – 0.7% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 82.6% 4 ou mais vezes – 5.4% 

Sentir-se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 88.8% Frequentemente – 0.5% 

Algumas vezes – 10.8 % 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 97.8% 4 ou mais dias – 0.7% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 16.5% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 87.7% 4 ou mais vezes – 1.8% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 2.7% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 65.9% Nunca – 0.7% 

Importância da reciclagem 
contexto familiar 

Sempre – 37.5% Nunca – 5% 

Importância da reciclagem 
contexto escolar  

Sempre – 21% Nunca – 11.6% 

Importância da criação de 
medidas políticas de proteção 
ambiental 

Sempre – 58.2% Nunca – 1.2% 

Utilização dos locais para a 
recolha de materiais para 
reciclagem 

Sempre – 29.8% Nunca – 10% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 3.4% Nunca – 77.1% 

Perceção de si Perceção de saúde Excelente – 20.6% Fraca/Muito fraca – 1.7% 



 

 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 64.5% 

Feliz – 55.7% 

Amigável – 59.4% 

 

Conversador – 28.4% 

Sociável – 36.2% 

Inteligente – 33.7% 

Livre – 18.1% 

Confiante – 20.3% 

Estudioso – 12% 

Responsável – 37.7% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 17.8% 

Ansioso – 13.4% 

Solitário – 4.6%  

Preocupado – 22.2% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania 
– Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 33% Não – 29.5% 

Nunca pensou nisso – 37.5% 

Participação no ato eleitoral Sim – 53.3% Abstenção – 2.7% 

Tomada de decisão sobre o 
sentido de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 13.4% 

No projeto – 28.9% 

No partido – 6.4% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 28.2%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 2% Nunca – 69.6% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESCOLA PROFISSIONAL BENTO JESUS CARAÇA 

 

Amostra: 91 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 19 anos; M – 17 anos 
2) Sexo: Feminino – 53.8% 
3) Ano escolaridade: 10º ano – 44%; 11º ano – 25.3%;12º ano – 30.8% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 39.8%  Com um dos pais – 11.4% 

Familiares próximos – 3.4% 

Funcionalidade familiar Funcional – 62.6% 

Disfuncional – 1.1% 

 

Suporte afetivo Amigo – 58.2% Ninguém – 7.7% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 41.8% Quase nunca – 7.7% 

Preocupação dos funcionários 
para com ele 

 Nenhuma – 7.7% 

Relação com o grupo de pares, 
nos últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
73.3% 

Dificuldade em relacionar-se 
com todos – 4.4% 

Dificuldade em relacionar-se 
com alguns – 11.1% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 3.4% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 52.2% Nunca – 3.3% 

Expectativas futuras Sim – 45.1%  

Alimentação Perceção do peso Peso certo – 58.2% Muito baixo peso – 4.4% 



 

 

Muito peso – 4.4% 

Medidas adotadas para controle 
do peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 51.6% Jejum de 24horas – 1.1% 

Ingestão de menos calorias – 
20.9% 

Tipo de dieta Sem restrições – 72.2%  

Tomar o pequeno-almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 64.4%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 46.7% 

Atividade física intensa, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 20% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 46.7% 

Participação semanal em aulas 
de educação física  

 Não participa – 7.8% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 66.7%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 7.8% 4 ou mais horas – 11.1% 

Meios de comunicação preferidos TV – 54.9% 

Telefone/telemóvel – 59.3% 

Computador – 72.5% 

Facebook – 54.9% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 Sim – 48.9% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 52.7%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 35.2% Beber 6 ou mais dias – 
14.3% 



 

 

Consumo de bebidas alcoólicas 
no espaço escolar, últimos 30 
dias 

Não beber – 84.6%  

Consumo de marijuana Nunca – 68.1%  

Consumo de marijuana no 
espaço escolar, nos últimos 30 
dias 

 Sim – 39.2% 

Consumo de alucinogénios  Sim – 8.8% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 5.6% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 12.2% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 5.5% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 59.1%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 3.3% 

Não tem a certeza – 3.3% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 26.7% 

Pensar seriamente em suicidar-
se, nos últimos 12 meses  

 Sim – 6.6% 

Tentativas de suicídio, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 2.2% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre –% Nunca usa –% 

Raramente –% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 2.2% Nunca usa – 46.2% 

Raramente – 4.4% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 23.1% Nunca usa – 1.1% 

Raramente – 2.2% 



 

 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 46.2% Nunca – 1.1% 

Raramente – 7.7% 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 
30 dias 

 4 ou mais vezes – 2.2% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 64.8% 4 ou mais vezes – 14.3% 

Sentir-se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 83.5% Frequentemente – 3.3% 

Algumas vezes – 13.2 % 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 96.5% 4 ou mais dias – 2.4% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 20% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 73.2% 4 ou mais vezes – 9.7% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 3.3% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 50.6% Nunca – 6.7% 

Importância da reciclagem 
contexto familiar 

Sempre – 27% Nunca – 10.1% 

Importância da reciclagem 
contexto escolar  

Sempre – 14.9% Nunca – 19.5% 

Importância da criação de 
medidas políticas de proteção 
ambiental 

Sempre – 48.9% Nunca – 8% 

Utilização dos locais para a 
recolha de materiais para 
reciclagem 

Sempre – 20.5% Nunca – 19.3% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 1.1% Nunca – 83.1% 

Perceção de si Perceção de saúde Excelente – 16.5% Fraca – 2.2% 



 

 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 71.4% 

Feliz – 53.8% 

Amigável – 61.5% 

 

Conversador – 24.2% 

Sociável – 30.8% 

Inteligente – 19.8% 

Livre – 27.5% 

Confiante – 23.1% 

Estudioso – 6.6% 

Responsável – 23.1% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 31.9% 

Ansioso – 13.2% 

Solitário – 9.9%  

Preocupado – 13.2% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania 
– Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 18.4% Não – 39.1% 

Nunca pensou nisso – 42.5% 

Participação no ato eleitoral  Não voto – 41.8% 

Abstenção – 4.4% 

Tomada de decisão sobre o 
sentido de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 11% 

No projeto – 16.5% 

No partido – 14.3% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 21.3%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

 Nunca – 90.7% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FORAVE – ESCOLA PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 
DO VALE DO AVE 

 

Amostra: 106 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 20 anos; M – 17 anos 
2) Sexo: Feminino – 57.5% 
3) Ano escolaridade: 11º ano – 49.1%;12º ano – 50.9% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 67.3%  Com um dos pais – 3.8% 

Funcionalidade familiar Funcional – 46.2% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, pais, irmãos – 
44.8% 

Ninguém – 10.5% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 61.9% Quase nunca – 2.9% 

Preocupação dos funcionários 
para com ele 

 Nenhuma – 3.8% 

Relação com o grupo de pares, 
nos últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
52.4% 

Dificuldade em relacionar-se 
com alguns – 14.3% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 2.9% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 57.7% Nunca – 3.8% 

Expectativas futuras Sim – 52.8%  

Alimentação 
Perceção do peso Peso certo – 53.8% Muito baixo peso – 0.9% 

Muito peso – 7.5% 



 

 

Medidas adotadas para controle 
do peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 50.5% Jejum de 24horas – 2.9% 

Ingestão de menos calorias – 
30.2% 

Tipo de dieta Sem restrições – 82.1%  

Tomar o pequeno-almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 69.5%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 39.4% 

Atividade física intensa, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 13.7% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 27.5% 

Participação semanal em aulas 
de educação física  

 Não participa – 2.8% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 60%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 1.9% 4 ou mais horas – 13.2% 

Meios de comunicação preferidos TV – 64.2% 

Telefone/telemóvel – 67.9% 

Computador – 84.9% 

Facebook – 59.4% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 Sim – 38.1% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 67%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 51.6% Beber 6 ou mais dias – 
13.2% 

Consumo de bebidas alcoólicas 
no espaço escolar, últimos 30 
dias 

Não beber – 95.5%  



 

 

Consumo de marijuana Nunca – 70.8%  

Consumo de marijuana no 
espaço escolar, nos últimos 30 
dias 

Nunca – 78.9%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 5.7% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 1% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 6.6% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 6.6% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 61.3%  

Número de gravidezes Nunca – 61.3% Duas ou mais vezes – 0.9% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 24.8% 

Pensar seriamente em suicidar-
se, nos últimos 12 meses  

 Sim – 11.3% 

Tentativas de suicídio, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 1.9% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre – 26.2% Nunca usa – 3.9% 

Raramente – 1% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 1.9% Nunca usa – 51.9% 

Raramente – 7.5% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 25.7% Raramente – 1% 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 72.6% Raramente – 1.9% 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 
30 dias 

Não – 95.3% 4 ou mais vezes – 0.9% 



 

 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 83% 4 ou mais vezes – 6.6% 

Sentir-se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 83% Algumas vezes – 17% 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 97.1% 4 ou mais dias – 2% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 9.4% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 72.7% 4 ou mais vezes – 3% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 1.9% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 54.3% Nunca – 3.8% 

Importância da reciclagem 
contexto familiar 

Sempre – 37.1% Nunca – 7.6% 

Importância da reciclagem 
contexto escolar  

Sempre – 21.9% Nunca – 13.3% 

Importância da criação de 
medidas políticas de proteção 
ambiental 

Sempre – 47.6% Nunca – 1.9% 

Utilização dos locais para a 
recolha de materiais para 
reciclagem 

Sempre – 22.1% Nunca – 13.5% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 5.7% Nunca – 79% 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 18.9% Fraca/Muito fraca – 1.8% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 73.6% 

Feliz – 53.8% 

Amigável – 59.4% 

 

Conversador – 31.1% 

Sociável – 48.1% 

Inteligente – 21.7% 

Livre – 20.8% 



 

 

Confiante – 17.9% 

Estudioso – 17% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 23.6% 

Ansioso – 17% 

Solitário – 7.5%  

Preocupado – 24.5% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania 
– Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 25.7% Não – 32.4% 

Nunca pensou nisso – 40.9% 

Participação no ato eleitoral Sim – 54.7% Abstenção – 3.8% 

Tomada de decisão sobre o 
sentido de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 7.5% 

No projeto – 21.7% 

No partido – 8.5% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 24.8%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 1% Nunca – 82.7% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: OFICINA E INSTITUTO NUNO ALVARES – ALFACOOP 
– COOPERATIVA DE ENSINO 

 

Amostra: 148 

 

Caracterização: 

1) Idade: Min – 15 anos; Max – 19 anos; M – 17 anos 
2) Sexo: Feminino – 53.4% 
3) Ano escolaridade: 10º ano – 33.8%; 11º ano – 39.7%;12º ano – 25.7% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 76.3%  Com um dos pais – 6.1% 

Familiares próximos – 1.5% 

Funcionalidade familiar Funcional – 53.8% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, pais e irmãos – 
28% 

Ninguém – 12.9% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido pelos 
professores 

Maioria das vezes – 58.8% Quase nunca – 2.9% 

Preocupação dos funcionários para 
com ele 

 Nenhuma – 4.4% 

Relação com o grupo de pares, nos 
últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
67.6% 

Com alguns – 6.6% 

Autoeficácia académica, nos últimos 
12 meses 

 Insuficiente – 5.2% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 60.7% Nunca – 0.7% 

Expectativas futuras Sim – 49.3%  

Alimentação Perceção do peso Peso certo – 47.3% Muito baixo peso – 0.7% 



 

 

Muito peso – 4.1% 

Medidas adotadas para controle do 
peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 64.3% Jejum de 24horas – 3.6% 

Ingestão de menos calorias – 
34.5% 

Tipo de dieta Sem restrições – 87.2%  

Tomar o pequeno-almoço antes de ir 
para a escola, nos últimos 5 dias 

Sim – 77.1%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 35.3% 

Atividade física intensa, nos últimos 
7 dias 

 Não – 5.8% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não – 36.5% 

Participação semanal em aulas de 
educação física  

 Não participa – 5.7% 

Realização de atividades em equipa  Não participa – 68.1%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 9.2% 4 ou mais horas – 7.1% 

Meios de comunicação preferidos TV – 48% 

Telefone/telemóvel – 48% 

Computador – 75.7% 

Facebook – 49.3% 

Internet – 43.2% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, últimos 
30 dias 

 Sim – 30.6% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 89.7%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 12.5% Beber 6 ou mais dias – 10% 



 

 

Consumo de bebidas alcoólicas no 
espaço escolar, últimos 30 dias 

Não beber – 93.9%  

Consumo de marijuana Nunca – 81.8%  

Consumo de marijuana no espaço 
escolar, nos últimos 30 dias 

Nunca – 92.5%  

Consumo de alucinogénios  Sim – 4.2% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 2.1% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 3.5% 

Acesso a drogas no espaço escolar, 
nos últimos 12 meses 

 Sim – 3.6% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 33.1%  

Número de gravidezes  Duas ou mais gravidez – 
0.7% 

Não tem a certeza – 0.7% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou falta 
de esperança por período de tempo 
longo e compromisso das atividades, 
nos últimos 12 meses 

 Sim – 24% 

Pensar seriamente em suicidar-se, 
nos últimos 12 meses  

 Sim – 7.4% 

Tentativas de suicídio, nos últimos 
12 meses 

 Sim – 4.7% 

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos últimos 
12 meses 

Sempre – 21.8% Nunca usa – 4.8% 

Raramente – 2% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 2% Nunca usa – 55.1% 

Raramente – 7.5% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 23.8% Nunca usa – 0.7% 

Raramente – 0.7% 



 

 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 64.9% Nunca – 2% 

Raramente – 4.1% 

Condução após consumo de bebidas 
alcoólicas, nos últimos 30 dias 

 4 ou mais vezes – 2.8% 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

Não – 74.3% 4 ou mais vezes – 9.5% 

Sentir-se ameaçado pelos colegas, 
nos últimos 12 meses 

Nunca – 91.2% Frequentemente – 1.5% 

Algumas vezes – 7.4% 

Absentismo escolar por insegurança, 
nos últimos 30 dias 

Não – 97.9% 4 ou mais dias – 1.4% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 8.8% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

Não – 87.7% 4 ou mais vezes – 5.3% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 3.4% 

Vigilância de saúde oral, nos últimos 
12 meses 

Sim – 67.9%  

Importância da reciclagem contexto 
familiar 

Sempre – 38.7% Nunca – 4.9% 

Importância da reciclagem contexto 
escolar  

Sempre – 39% Nunca – 5% 

Importância da criação de medidas 
políticas de proteção ambiental 

Sempre – 56.7% Nunca – 4.7% 

Utilização dos locais para a recolha 
de materiais para reciclagem 

Sempre – 37.1% Nunca – 6.4% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 7% Nunca – 58.5% 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 17.8% Fraca – 2.1% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 65.5% Conversador – 31.8% 



 

 

Feliz – 48% 

Amigável – 57.4% 

 

Inteligente – 26.4% 

Livre – 23% 

Confiante – 20.3% 

Estudioso – 10.8% 

Responsável – 34.5% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

 Nervoso – 20.3% 

Ansioso – 11.5% 

Solitário – 8.1%  

Preocupado – 20.3% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania – 
Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 15.2% Não – 39.9% 

Nunca pensou nisso – 44.9% 

Participação no ato eleitoral  Não – 45.3% 

Abstenção – 4.1% 

Tomada de decisão sobre o sentido 
de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 8.1% 

No projeto – 25.7% 

No partido – 6.1% 

 

Participação em grupos associativos Sim – 26.1%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 3% Nunca – 88.8% 



 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE VALE DO AVE 

 

Amostra: 188 

 

Caracterização: 

1) Idade: M – 17. 03 anos 
2) Sexo: Feminino – 57% 

 

 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRÁGEIS 

Família 

Composição  Viver com os pais – 78.8%  Com um dos pais – 7.6% 

Funcionalidade familiar Funcional – 38.7% 

Disfuncional – 0% 

 

Suporte afetivo Namorado, mãe, pai, irmão – 
43.1% 

Ninguém – 4.3% 

Educação 

Justiça de tratamento recebido 
pelos professores 

Maioria das vezes – 70.4% Quase nunca – 1.1% 

Preocupação dos funcionários 
para com ele 

 Nenhuma – 5.9% 

Relação com o grupo de pares, 
nos últimos 12 meses 

Relaciona-se com todos – 
75.9% 

Com alguns – 9.1% 

Autoeficácia académica, nos 
últimos 12 meses 

 Insuficiente – 1.1% 

Sentimento de pertença à escola, 
nos últimos 12 meses 

Sempre – 55.1%  

Expectativas futuras Sim – 63.3%  

Alimentação 
Perceção do peso Peso certo – 48.4% Muito baixo peso – 0.5% 

Muito peso – 2.7% 



 

 

Medidas adotadas para controle 
do peso, nos últimos 30 dias 

Exercício físico – 49.7% Jejum de 24horas – 1.6% 

Ingestão de menos calorias – 
43.6% 

Tipo de dieta Sem restrições – 89.9%  

Tomar o pequeno-almoço antes 
de ir para a escola, nos últimos 5 
dias 

Sim – 83%  

Atividade física 
e de lazer 

Atividade física moderada, nos 
últimos 7 dias 

 Não praticou – 58.5% 

Atividade física intensa, nos 
últimos 7 dias 

 Não praticou – 41.5% 

Atividade física localizada, nos 
últimos 7 dias 

 Não praticou – 57.2% 

Realização de atividades em 
equipa 

 Não participa – 80.2%  

Visualização de TV (número de 
horas) 

Não vêm TV – 3.2% 4 ou mais horas – 2.1% 

Meios de comunicação preferidos TV – 71.8% 

Telefone/telemóvel – 42.6% 

Computador – 78.7% 

Facebook – 48.8% 

 

Consumo de 
substâncias 

Consumo de cigarros diário, 
últimos 30 dias 

 Sim – 22.3% 

 

Consumo de cigarros no espaço 
escolar, últimos 30 dias 

Não fumar – 86.6%  

Consumo de bebidas alcoólicas, 
últimos 30 dias 

Não beber – 39.3% Beber 6 ou mais dias – 
10.1% 

Consumo de bebidas alcoólicas 
no espaço escolar, últimos 30 
dias 

Não beber – 96%  

Consumo de marijuana Nunca – 66.2%  



 

 

Consumo de marijuana no 
espaço escolar, nos últimos 30 
dias 

 Sim – 8.8% 

Consumo de alucinogénios  Sim – 3.7% 

Consumo de drogas por inalação  Sim – 0.5% 

Consumo de outras ilegais   Sim – 5.9% 

Acesso a drogas no espaço 
escolar, nos últimos 12 meses 

 Sim – 5.9% 

Sexualidade 

Iniciação à atividade sexual Sim – 74.1%  

Número de gravidezes  Uma gravidez – 2.2% 

Não tem a certeza – 1.4% 

Suicídio 

Ter pensamentos de tristeza ou 
falta de esperança por período de 
tempo longo e compromisso das 
atividades, nos últimos 12 meses 

 Sim – 19.8% 

Pensar seriamente em suicidar-
se, nos últimos 12 meses  

 Sim – 7.4% 

Tentativas de suicídio, nos 
últimos 12 meses 

Não – 100%  

Segurança  

Uso de capacete (mota), nos 
últimos 12 meses 

Sempre – 18.3% Nunca usa – 1.1% 

Raramente – 2.2% 

Uso de capacete (bicicleta), nos 
últimos 30 dias 

Sempre – 2.7% Nunca usa – 38.7% 

Raramente – 4.8% 

Uso de cinto de segurança 
(condutor) 

Sempre – 79.8% Algumas vezes – 1.6% 

Uso de cinto de segurança 
(passageiro) 

Sempre – 65.4% Nunca – 0.5% 

Raramente – 0.5% 

Condução após consumo de 
bebidas alcoólicas, nos últimos 
30 dias 

 4 ou mais vezes – 1.6% 



 

 

Ser conduzido, por condutor que 
consumiu bebidas alcoólicas, nos 
últimos 30 dias 

 4 ou mais vezes – 5.4% 

Sentir-se ameaçado pelos 
colegas, nos últimos 12 meses 

Nunca – 92.6% Algumas vezes – 7.4% 

Absentismo escolar por 
insegurança, nos últimos 30 dias 

Não – 99.5% 4 ou mais dias – 0.5% 

Ser portador de armas de 
fogo/brancas 

 Sim – 5.3% 

Envolvimento em luta física no 
espaço escolar, nos últimos 12 
meses 

 4 ou mais vezes – 2% 

Violência física no namoro, nos 
últimos 12 meses 

 Sim – 1.1% 

Vigilância de saúde oral, nos 
últimos 12 meses 

Sim – 7.3% Nunca – 1.1% 

Importância da reciclagem 
contexto familiar 

Sempre – 25.7% Nunca – 4.8% 

Importância da reciclagem 
contexto escolar  

Sempre – 16% Nunca – 15% 

Importância da criação de 
medidas políticas de proteção 
ambiental 

Sempre – 63.8% Nunca – 2.2% 

Utilização dos locais para a 
recolha de materiais para 
reciclagem 

Sempre – 22.7% Nunca – 9.7% 

Participação em campanhas de 
reciclagem, nos últimos 12 meses 

Sempre – 3.7% Nunca – 82.4% 

Perceção de si 

Perceção de saúde Excelente – 14.4% Fraca – 1.6% 

Caraterísticas psicossociais 
positivas 

Alegre – 60.6% 

Feliz – 47.3% 

Amigável – 60.1% 

Livre – 19.1% 

Confiante – 14.4% 

Estudioso – 20.2% 

Caraterísticas psicossociais 
negativas 

Conflituoso – 0% Nervoso – 15.4% 



 

 

Mal-educado –  1.1% Ansioso – 27.1% 

Solitário – 4.3% 

Participação 
social e política 

Crença nos órgãos de soberania 
– Presidência da República e 
Assembleia da República  

Sim – 23.4% Não – 45.7% 

Nunca pensou nisso – 31% 

Participação no ato eleitoral Sim – 6.4% Abstenção – 9.6% 

Tomada de decisão sobre o 
sentido de voto no ato eleitoral 

Nas pessoas – 32.4% 

No projeto – 45.7% 

No partido – 18.6% 

 

Participação em grupos 
associativos 

Sim – 24.6%  

Participação em atividades do 
Pelouro e Casa da Juventude 

Três ou mais vezes – 1.7% Nunca – 82% 

 


