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Projeto Noites Saudáveis:

Projeto Noites Saudáveis une rede de 
instituições da região Centro

Ana Abrunhosa, Presidente  
da CCDR Centro

Falou na sua apresentação, de um pro-
jecto inovador que envolve a educação e 
a saúde e uma rede ampla de parcerias…
Porquê acolher e patrocinar um projecto 
com esta dimensão?
Ana Abrunhosa (AA) – A promoção da cida-

dania, da formação, da prevenção, da capacitação 
e educação dos nossos jovens são componentes 
fundamentais para o desenvolvimento de qualquer 
região. Neste sentido, a CCDR Centro associou-se 
ao Dr. João Redondo e a uma toda uma equipa 
que veio propor-nos um projeto para termos uma 
noite saudável. Não tivemos dúvidas que, também 
aqui, a CCDR podia inovar na abordagem que faz 
ao desenvolvimento: não ser apenas baseado em 
projetos físicos mas igualmente na cidadania, aju-
dando a preparar os nossos jovens para que te-
nham comportamentos seguros em contexto de di-
versão, envolvendo com isto a comunidade e os 
próprios espaços nocturnos de diversão. É um pro-
jeto de rede, com todos, com a comunidade esco-
lar, a área da saúde, a área da segurança, as famí-
lias, os próprios jovens enquanto pares… Foi isso 
que nos moveu… Parece-me que, enquanto so-
ciedade, ainda não estamos suficientemente alerta 
para esta grande problemática, que temos que tra-
balhar em comunidade e rede. É a única maneira 
de ajudarmos os nossos jovens e de termos tam-
bém uma economia da noite mais sustentável e re-
siliente. Este é um projeto inclusivo. Inclui, para já, 
21 autarquias, escolas, ONG, a Segurança Social, 
as autoridades, os espaços nocturnos, que inclui-
remos num roteiro da noite saudável.

Em que medida poderá a cultura e diver-
sidade de cada autarquia constituir um 
risco para este projeto?
AA – Não… Essa é uma das riquezas deste 

projeto. As cidades e as noites são diferentes e 
este projeto aproveitará redes e as dinâmicas já 
existentes em cada território, tendo projetos espe-
cíficos. Será certamente um desafio para o Dr. 
João Redondo e para a sua equipa mas também 
já estão habituados… é preciso perceber que não 
estamos a partir do zero. Este projeto corresponde 
à continuação de muitos anos de um trabalho mui-
to valioso, para a maioria do cidadão invisível: falo 
deste trabalho em rede, com os nossos jovens 
que estão em risco, que são alvo de violência, que 
têm que ter acompanhamento psiquiátrico depois 
de uma situação traumática, a questão da prosti-
tuição, o problema dos consumos que temos entre 
os nossos jovens e que corresponde a um proble-
ma da família e da comunidade… Todos estes 
comportamentos de risco são trabalhados por ins-
tituições que já trabalham há anos em rede e o 
que fazemos agora, com este projeto, é tentar 
consolidar este trabalho em rede, trazer mais ato-
res e capacitá-los para que o trabalho seja mais 
sustentável e eficaz.

João Redondo, Coordenador do 
Projeto Noites Saudáveis

Quando falamos da diversão nocturna esta-
mos a falar da recreação dos jovens. Nessa 
medida qual a importância do projecto?
João Redondo (JR) – Actualmente a re-

creação nocturna, desempenha um papel im-

portante na vida dos jovens e no desenvolvi-
mento económico de qualquer comunidade mas 
tem, em várias situações, uma ligação intrínse-
ca com a ruptura de hábitos saudáveis de vida e 
a associação a uma multiplicidade de outros 
factores de risco em áreas, como por exemplo: 
a sexualidade, a violência, o consumo de álcool 
e outras substâncias e a condução rodoviária. É 
fundamental que cada comunidade seja co-res-
ponsável na (re)definição de estratégias asso-
ciadas a hábitos saudáveis de lazer. Partindo de 
orientações e recomendações nacionais e inter-
nacionais e da experiência de trabalho em rede 
desenvolvido na região de Coimbra, o Centro de 
Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogéni-
co (CPTTP), a Unidade de Violência Familiar 
(UVF) e o Instituto Europeu para o Estudo dos 
Factores de Risco (IREFREA – Portugal) procu-
ram, em parceria com outras organizações da 
nossa comunidade, investir na prevenção das 
problemáticas associadas à recreação noturna. 
Partindo do modelo ecológico-sistémico e (re)
enquadrando o “problema” numa perspectiva de 
saúde pública e de trabalho em rede, nasce o 
projecto NOITE SAUDÁVEL EM COIMBRA, ini-
ciativa que tem como principais objectivos estra-
tégicos,  identificar, eliminar os factores de risco 
associados a situações potencialmente traumá-
ticas, intencionais e não intencionais,  identificar 
e potenciar os factores protectores, e  estimular 
e reforçar a resiliência comunitária

Como irá funcionar este projeto, na práti-
ca, durante estes três anos?
JR – Na sequência do que foi aqui apresen-

tado, iremos agora visitar os 21 municípios, 
apresentando informação mais específica, ava-
liar necessidades, tentar potenciar o que está 
feito e, de acordo com os projetos que temos, 
complementar as necessidades de cada uma 
das comunidades. O projeto assenta na capaci-
tação de profissionais e na criação de redes, na 
sua essência. A ideia da rede, desta multidisci-
plinaridade e multisetorialidade são o garante 
da sustentabilidade do projeto. Partem de nós, 
de iniciativas das nossas instituições, sem que 
para isso haja grandes investimentos financei-

Mobilizar o meio envolvente, a sociedade civil e a comunidade juvenil para a adoção de comportamentos mais saudáveis nos estabelecimentos de 
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ros. A severidade de um problema mais se evita 
e previne quantos mais olhos houver para o 
ler… E se pensarmos que a saúde é daquelas 
áreas a que as pessoas mais recorrem, que as 
escolas são frequentadas por praticamente to-
das as crianças e que as forças de segurança 
representam um espaço de intervenção, quer 
ao nível da prevenção, quer de outros eixos, en-
tão constatamos que temos aqui uma platafor-
ma de excelência para chegarmos a este públi-
co-alvo. E, se todas as outras estruturas asso-
ciadas começarem a dialogar entre si, partilhan-
do informação e definindo conjuntamente 
estratégias, obviamente que as cidades e co-
munidades mudarão. Uma das componentes 
essenciais deste projeto é informar. O que que-
remos é ter jovens informados, que façam me-
lhores escolhas. Daí os projetos ligados às es-
colas, às famílias, às pessoas que trabalham na 
noite… O que podemos prometer são condi-
ções para que os jovens passem a ter outras al-
ternativas para que passem a fazer melhores 
escolhas.

Em que medida muda este projeto o pa-
radigma da intervenção tradicional em 
prevenção?
JR - Sim, muda… A nossa parceria é um 

bom exemplo: o Dr. Fernando Mendes trabalha-
va mais as questões ligadas às adições, ao pas-
so que eu trabalhava numa área concomitante 
com as questões da violência e ainda introduzi-
mos aqui a questão da sinistralidade… Se pen-
sarmos, estas três áreas, entrecruzam-se. 
Quando trabalho as questões do consumo imo-
derado de álcool ou de outras drogas, estou a 
trabalhar os acidentes de viação ou a violên-
cia… E a prevenir episódios relacionados com 
cuidados de saúde ou com a intervenção das 
forças de segurança. Tudo isto potencia mudan-
ças quanto à forma de pensar e de estar e ate-
nua violências.

Elza Pais, deputada do Partido 
Socialista

Como se sente enquanto consultora de 
um projeto como este?
Elza Pais (EP) – Sinto-me feliz… Sobretudo 

pelo projeto, de que a região Centro necessita 
para que os nossos jovens aprendam a viver a 
noite e os riscos a ela associados, saindo daí 
saudáveis e reforçados. É como um treino de 
competências, um código de estrada para por 
vezes andar em perigo e torneá-los de forma 
saudável. Portanto, acho este projeto absoluta-
mente brilhante.

É um regresso aos planos municipais de 
prevenção mas com outras dinâmicas?
EP – É! Estes projetos têm mais de 15 anos 

que, na altura, foram interrompidos e acho que 
este é um modelo que vai beber um pouco da 
sua filosofia ao envolvimento dos municípios, 
dos seus empresários, dos pais, das famílias, 
dos territórios, das comunidades, das autar-
quias, dos profissionais da saúde, da seguran-
ça, das escolas… É um projeto global e a cida-
dania ou é global ou não é cidadania.

Enquanto deputada de um país, não lasti-
ma que este projeto se restrinja à região 
Centro?

EP – Não… as coisas têm que ter uma ori-
gem e também não faria sentido que, como pro-
jeto piloto, fosse ainda mais abrangente do que 
já é. Agora, correndo bem como se prevê, se 
outros territórios tiverem a inteligência destes, e 
irão tê-la seguramente, terá todas as premissas 
para chegar a outras regiões. É um bom come-
ço. Crescemos quando partilhamos o saber 
oriundo de experiências acumuladas e, como ci-
dadã, investigadora e deputada estarei sempre 
disponível para também poder mediar o suces-
so deste projeto e para que, após as devidas 
avaliações, outras regiões do país o possam 
adotar.

Rosa Monteiro, Secretária de Estado da 
Cidadania e Igualdade

“É com enorme prazer que participo no lan-
çamento deste projeto, que alia conhecimento e 
prática num conjunto de áreas que têm sido, na 
minha perspetiva, bastante subdiagnosticadas. 
Por outro lado, apresenta-se num modelo ecoló-
gico sistémico de intervenção, que articula 
agentes desde a área da saúde, da educação, 
forças de segurança, o setor privado, responsa-
bilizando todo este conjunto de protagonistas 
para um olhar diferenciado para aquilo que se 
passa nas nossas noites. E porque materializa 
um compromisso global entre um conjunto de 
municípios.
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Estas questões das vivências da noite têm 
sido pouco analisadas e visibilizadas. Sabemos 
que, de facto, encerram um conjunto muito di-
verso de problemáticas, que estão por vezes re-
lacionadas mas que afetam diferentes grupos 
de pessoas e de formas muito diferenciadas. E 
quando se parte para um projeto desta natureza 
é importante ter esta perspetiva de género e da 
diferença entre ser mulher ou homem nas vivên-
cias da noite. Quando olhamos para as proble-
máticas devemos pensar quem são as pessoas 
por detrás das mesmas, desde a rapariga agre-
dida física ou psicologicamente pelo namorado, 
a mulher incentivada a consumir bebidas alcoó-
licas a fim de se envolver em relações sexuais 
não consentidas, um jovem que conduz um au-
tomóvel sob o efeito de álcool ou drogas ou ou-
tro que é insultado ou ameaçado por ser homos-
sexual… Entretanto, outros exemplos seriam 
possíveis e, quando estamos perante pessoas 
que conjugam em si vários fatores e eixos de 
desigualdade ou de descriminação, este risco 
intensifica-se. E sabemos que as respostas 
nem sempre são as mais adequadas… Uma 
noite saudável é e deve ser também uma noite 
segura mas sabemos que o espaço público não 
é neutro e oferece condições diferenciadas a di-
ferentes categorias de pessoas, sendo mais in-
seguro para quem é mais vulnerável. E a noite 
agudiza os riscos de violência que correm, por 
exemplo, as raparigas e as mulheres. 

Sabemos hoje que um dos contextos mais 
frequentes de violência interpessoal são as rela-
ções de intimidade, sendo particularmente preo-
cupante a violência no namoro, cujas principais 
vítimas são as raparigas, que acontece de for-
ma reiterada em 61 por cento dos casos, sendo 
que apenas em 10 por cento dos mesmos é 
apresentada uma queixa. Gostaria de deixar 
aqui uma nota particular, que nos tem vindo a 
preocupar, tendo em conta o conhecimento do 
que se passou nas últimas queimas das fitas, 
nos quais os comportamentos violentos têm 
sido exacerbados por uma acumulação de fato-
res, como os códigos de género, o consumo de 
substâncias e a normalização de mensagens 
que entendem a mulher como objeto a ser usa-
do pelo homem. Neste sentido, pedi à Comis-
são para a Cidadania e Igualdade de Género 
que chamasse as associações académicas e 
ONG que estiveram no terreno para uma reu-

nião, em que pretendemos realizar uma refle-
xão conjunta e perceber que avaliação fazem os 
próprios responsáveis desta situação e como 
poderemos prevenir no futuro este tipo de situa-
ções. Essa reunião decorreu há uma semana e 
devo confessar que é surpreendente a falta de 
conhecimentos dos próprios atores sobre o ca-
rácter de violência que está subjacente a estas 
situações. Há uma grande normalização e tole-
rância a comportamentos e a incitamentos ao 
assédio, que acontecem nestas noites especiais 
académicas.

Também os consumos nocivos têm uma forte 
marca de género e, segundo o Relatório Mundial 
sobre Drogas das Nações Unidas de 2017, as 
perturbações associadas ao uso de drogas são 
mais frequentes entre os homens e o acesso a tra-
tamentos é mais limitado entre as mulheres. Em 
Portugal, o IV Inquérito Nacional ao Consumo de 
Substâncias Psicoativas na População em Geral 
2016-2017 dá conta de um aumento dos consu-
mos de substâncias psicoativas ilícitas entre 2012 
e 2107, evolução que tem sido simétrica entre mu-
lheres e homens. No entanto, no que respeita ao 
abuso e dependência de álcool é bastante mais 
elevado junto dos rapazes e homens do que nas 
mulheres, algo que está relacionado com uma di-
mensão muito importante que este projeto irá tra-
balhar, a sinistralidade rodoviária, uma verdadeira 
chaga a que nem sempre damos a necessária im-
portância, essencialmente no domínio da preven-
ção. Esses dados estão muito claros no relatório 
que esteve na base do novo plano estratégico 
para a prevenção rodoviária, que integra pela pri-
meira vez esta perspetiva de género.

Também na nossa nova estratégia nacional 
para a igualdade e não descriminação tivemos 
em conta estas realidades, integrando a educa-
ção rodoviária com esta perspetiva de género 
na estratégia nacional de educação para a cida-
dania. Prevemos também projetos sobre o du-
plo padrão dos comportamentos de risco de mu-
lheres e de homens, seja no âmbito rodoviário, 
alimentar, sexual ou da saúde e também a edu-
cação para a saúde de adolescentes, designa-
damente a educação sexual e a área da preven-
ção de consumos nocivos, numa articulação en-
tre a Cidadania e Igualdade, o Ministério da 
Saúde e o Ministério da Educação.

Considero cada vez mais fundamental termos 
uma atuação preventiva, dar visibilidade aos pro-
blemas, ter uma atuação estratégica e estrutura-
da, que não continue a enterrar a cabeça na areia 
e a fingir que nada se passa. Se queremos intervir 
para uma noite saudável é fundamental sublinhar 
também a dimensão de género presente nos com-
portamentos de risco e de violência que nela ocor-
rem. Isto faz-se preventivamente pela eliminação 
de estereótipos e pela promoção de um espírito 
crítico e reflexivo entre os jovens e os adultos. 
Também pela capacitação do pessoal técnico dos 
diversos setores, para que consigam identificar si-
nais e comportamentos e ainda trabalhar com as 
várias associações de jovens e de estudantes, 
que tão próximas estão de entidades que organi-
zam festas.

Da minha parte, fica toda a disponibilidade 
para um envolvimento que considero necessá-
rio. É preciso passar à ação de forma urgente, 
articulando como aqui estão a fazer”.


