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Iniciativa foi acolhida pelo município de Pombal, em cooperação com Leiria, Porto de Mós e Batalha:

I Mostra do Projecto Like Saúde 
revela boas práticas em prevenção 

em meio escolar
Os Municípios de Leiria, Pombal, Porto de Mós e Bata-

lha promoveram, em conjunto com a Administração Regio-
nal de Saúde do Centro (CRI de Leiria), o Centro de For-
mação RCA e o Cenformaz, a I Mostra do projeto ‘Like 
Saúde’, uma iniciativa que decorreu na Biblioteca Munici-
pal do Pombal no dia 28 de Junho e em que foram revela-
das boas práticas na prevenção de comportamentos de ris-
co em meio escolar.

Este encontro contou com o desenvolvimento de várias 
actividades, como oficinas de boas práticas, projectos, jo-
gos, aplicações, histórias e teatro, destacando-se uma 
conferência com o Juiz Conselheiro Jubilado, Laborinho 
Lúcio.

O ‘Like Saúde’, que teve início há quatro anos, reúne 
um conjunto de ações que visam prevenir comportamentos 
aditivos e dependências nos jovens, no sentido de garantir 
que estejam informados sobre os riscos associados ao 
consumo de drogas, álcool, tabaco e relações sexuais des-
protegidas.

Para a sua implementação nas escolas foi constituída 
uma rede de parceiros que tem desempenhado um papel 
muito activo no desenvolvimento das ações com os alunos, 
professores, directores de turma, pais, encarregados de 
educação e assistentes operacionais.

Esta “I Mostra Like Saúde” resulta de uma iniciativa in-
terconcelhia, tendo sido destinada a educadores de infân-
cia, professores do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, 
assistentes operacionais e outros pessoal não docente 
(psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais nas 
escolas), técnicos da área social e da saúde e alunos.

Dependências esteve presente no evento e apresenta-
-lhe as perspectivas de Diogo Alves Mateus, Presidente da 
Câmara Municipal de Pombal, Laborinho Lúcio e Ana Filipa 
Soledade, Responsável pela Prevenção do CRI de Leiria.

DIOGO ALVES 
MATEUS, PRESIDENTE 
DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
POMBAL

“Like Saúde 
é um projecto 
integrado”

Conseguiu juntar, nesta iniciativa, quatro autarquias uni-
das por uma intervenção comum em saúde… Presumo 
que não seja propriamente fácil…
Diogo Alves Mateus (DM) – Não mas também devo salientar 

que este mérito não é da Câmara Municipal de Pombal. Este pro-
jecto tem no Centro de Respostas Integradas a grande mola im-
pulsionadora que contactou com os municípios de Leiria, Pombal, 
Batalha e Porto de Mós, que abriram as suas portas e mobilizaram 
os seus parceiros locais, como os agrupamentos, os professores 
e as famílias. É portanto um trabalho colectivo. Evidentemente, 
era necessário criarmos condições para realizarmos esta primeira 
mostra, o que aconteceu em Pombal e espero que apenas volte 
cá dentro de quatro anos, depois de todos os outros municípios a 
terem igualmente recebido. E, apesar de percebermos a dificulda-
de relacionada com a escassez de recursos humanos, se outros 
municípios pretenderem aderir, será óptimo podermos ampliar o 
projecto a outros territórios e famílias. Mas o que é de facto inte-
ressante é conseguirmos esta cumplicidade das comunidades de 
cada um dos municípios para uma temática que todos acabamos 
por reconhecer que tem uma enorme importância na qualidade de 
vida da sociedade.
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Poderemos afirmar que estamos perante uma rede social 
no seu melhor?
DM – É uma parte importante da rede social e uma manifestação 

inequívoca de como pode, bem articulada e com confiança recíproca, 
ser um instrumento poderosíssimo para ultrapassarmos problemas. 
De facto, aqui convergem alguns dos parceiros que integram a rede 
social de Pombal com as redes sociais de outros concelhos, que aqui 
têm um trabalho complexo, muito comprometido e complementar e 
que, noutras matérias que também integram a rede social, podem 
não trabalhar tão intimamente simplesmente por a razão da matéria 
não o justificar. Mas existe aqui efectivamente uma proximidade em 
torno de um compromisso interinstitucional. E que neste caso assu-
me ainda a virtude de partir da base, do território para a hierarquia 
das organizações, o que lhe confere uma maior consistência, articu-
lação e comprometimento de cada um dos agentes, dos funcionários, 
dos colaboradores, dos pais e professores que estão no território.

Sendo este trabalho desenvolvido pelas redes sociais de 
inegável importância, a verdade é que continuamos a assis-
tir a reclamações de muitos autarcas devido à falta da afecta-
ção do respectivo envelope financeiro por parte do Estado, 
que beneficia com esta delegação de competências…
DM – É verdade… em parte. Se me pedisse agora para contabi-

lizar o investimento financeiro municipal que este projecto tem recla-
mado e se o município precisa de ser financiado para o fazer, sem 
fazer contas dir-lhe-ia que não tenho noção que a expressividade fi-
nanceira do projecto, de alguma maneira, possa ficar dependente de 
avançarmos ou não por não existir envelope financeiro. É evidente 
que poderemos dizer que isso representa um mau princípio porque, 
se assim for, faremos tudo e nunca teremos esse envelope financei-
ro. O que entendo é que existem matérias que são tão importantes 
que não devemos ficar à espera que outros nos digam que podemos 
avançar. E creio que esse é também um factor diferenciador entre as 
pessoas que estão à frente dos municípios e dos projectos políticos e 
que entendem que vale a pena avançar em determinadas matérias. 
Nós já o fizemos em matérias de construções hospitalares ou em 
centros de saúde com o Ministério da Saúde, em vias rodoviárias, em 
equipamentos escolares ou desportivos… Temos achado que, nalgu-
mas destas matérias, vale a pena dar esse passo. Nestes projectos 
que, por vezes até têm uma materialidade muito menos relevante, é 
muito mais uma questão de organização, de instalações, de boas 
vontades e de cooperação do que simplesmente o dinheiro.

Há algum tempo atrás, foi o responsável pela adequação de 
instalações na USF de Pombal, então destinadas à equipa de 
tratamento do CRI. Recordo que a DICAD e os profissionais 
afectos àquela equipa ficaram desolados porque houve um 
desvio daquela estrutura, que não chegou a servir a equipa 
mas outra organização… Sente-se bem com esta situação?
DM – Fico triste! Primeiro, porque tínhamos tido espaço físico e 

meios financeiros para podermos acolher os serviços que, actual-
mente, estão organicamente debaixo da mesma tutela e, como tal, 
faz todo o sentido poderem trabalhar com a maior cooperação. Como 
me parece absolutamente adequado e até funcional termos as equi-
pas do CRI instaladas junto da USF ou na Unidade de Cuidados na 
Comunidade, com uma repartição de recursos que todos aprecia-
mos. Fiquei de facto surpreendido porque, quando se tratou de fazer 
uma distribuição dos espaços pelas pessoas, ter-se-á chegado à 
conclusão que essa avaliação prévia não tinha sido bem feita. Con-

fesso que não gosto nada de trabalhar assim. Prefiro atrasar um pro-
cesso um mês ou dois e falar com escolas se for o caso ou qualquer 
entidade da saúde ou de outro domínio com a qual tenhamos algum 
tipo de cooperação, para nos adequarem o que precisamos de fazer 
às efectivas necessidades, percebendo que os projectistas podem, 
por vezes, não obedecer à melhor articulação. Neste caso, fizemo-lo, 
em Pombal, houve até uma proposta de redução do edifício original-
mente destinado mas essa era uma matéria que nos transcendia por-
que, evidentemente, quem tem que fazer a aprovação do programa 
funcional da unidade é a ARS. E verifiquei, com muita pena, que isso 
acabou por não ser contemplado, até porque não só fui sensível a 
essa matéria, como as instalações que foram lançadas a concurso 
público tinham a unidade prevista para corresponder às necessida-
des que em Pombal se tinham diagnosticado e que há mais de 20 
anos precisavam de instalações definitivas.

Em que medida deverão estar as áreas da saúde e da edu-
cação na órbita e na gestão municipal?
DM – Não devem estar em exclusividade, até porque percebe-

mos que existem aqui estádios diferentes… Agora, a manutenção da 
cobertura de um centro de saúde não pode ficar à espera do concur-
so público lançado pela ARS, tendo que ser sujeita à apreciação do 
Sr. Secretário de Estado… Quanto é que isso custa e demora, que 
ineficiências e prejuízos representa para o património municipal e na-
cional e quanto custa aos cidadãos? A lei que está actualmente a ser 
discutida identifica muito razoavelmente muitas dessas matérias… 
Agora, pergunto, existem condições objectivas para uma região Cen-
tro do país, que tem mais de 100 municípios debaixo da tutela da 
ARS, de repente, porque existem fundos comunitários, lançar 15 ou 
20 obras quando não possui uma estrutura de pessoal técnico e de 
projectistas adequados… E quando vai ficar com um nível de acom-
panhamento dessas empreitadas e do seu calendário de execução 
comprometido quando isso pode ser feito por entidades que estão no 
terreno, que são fiáveis, que conhecem as matérias, que são muitas 
vezes donas do património imobiliário onde essas construções são 
feitas e têm um quadro técnico que pode acompanhar essas obras… 
Percebe-se que há aqui muitos ganhos para todos, o que não repre-
senta necessariamente mais despesa pública porque esses recursos 
já existem. As câmaras municipais já têm engenheiros, projectistas, 
arquitectos, paisagistas e equipas de manutenção, tudo muito bem 
organizado. Creio que deve existir uma maior proximidade. Em 
suma, é o tal reforço não apenas nessas matérias mais intangíveis da 
cooperação interinstitucional mas também noutras que têm materiali-
dade. Por exemplo, faz algum sentido que, hoje em dia, a substitui-
ção de um vidro de uma escola primária não seja feita pela respectiva 
escola, pela respectiva junta de freguesia e que tenha que ser a câ-
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mara municipal a mandar fazê-lo, nem que esteja a 20 km de distân-
cia? Havendo uma boa cooperação e delegação de competências, 
creio que tudo é possível e desejável. Evidentemente bem discutido, 
bem fiscalizado reciprocamente, com uma verificação dos meios fi-
nanceiros… é tudo uma questão de organização.

Por que entende ser a autarquia um lugar de democracia 
por excelência?
DM – Primeiro, porque os autarcas são pessoas que andam 

diariamente nas ruas e, portanto, são escrutinados sobre o que fa-
zem, como fazem, quanto à justeza das suas decisões, propostas 
e argumentos. Também são, por vezes, sujeitos de polémica mas 
há uma grande proximidade que resulta, de facto, de uma vivência 
quotidiana no território que se está a governar, onde normalmente 
também se vive, onde as pessoas que nos são próximas também 
vivem e onde existe uma sistemática interacção das consequên-
cias das nossas decisões e uma apreciação na primeira pessoa 
sobre a construção das políticas. Para o bem e para o mal. Por-
tanto, é um espaço de grande proximidade e, no conceito demo-
crático, muito escrutinado. Assim sendo, eleva-se a um patamar 
bem presente na génese da construção da democracia.

A avaliação do trabalho realizado pela autarquia constitui 
uma preocupação do actual executivo?
DM – Todos os dias! Para além das obrigações legais de pres-

tarmos contas, entendi que devíamos ter, por exemplo, um site 
que, neste ano, nos colocou no nono lugar do país ao nível da 
transparência municipal. No que respeita, por exemplo, à contra-
tação pública e à despesa pública, somos um grande consumidor 
de recursos, uma vez que temos um orçamento de 50 milhões de 
euros. E entre a empresa municipal e a câmara temos cerca de 
500 funcionários. Depois, apresentamos publicamente os projec-
tos. Temos projectos que têm um impacto público relevante e fa-
zemos essas apresentações localmente, ouvindo as pessoas… O 
orçamento participativo é outra demonstração. Percebemos como 
o cidadão olha para os nossos planos de actividades e orçamen-
tos,,. quantas propostas dá e que matérias conseguimos eleger. E 
depois temos os trabalhos normais, com as freguesias, nas as-
sembleias municipais, onde apresentamos os nossos relatórios e 
estamos disponíveis para prestar contas. Trata-se de um trabalho 
sistemático que se faz, nesta avaliação global, no final de cada 
ano mas igualmente no final de cada projecto. Repare, esta pri-
meira mostra, em rigor, é um prestar contas: o que fizemos, que 
resultados atingimos, que dificuldades encontrámos, que parcei-
ros temos, que caminhos temos que percorrer, que novas etapas 
teremos a seguir…

Pombal, um município inclusivo
“O último diagnóstico que se fez em Portugal sobre a coe-

são social, da responsabilidade do Instituto da Segurança So-
cial e do Centro de Estudos Económicos e Sociais de Lisboa 
classifica Pombal como um município de exclusão mitigada. 
Ou seja, dos 20 indicadores de exclusão avaliados, como as 
questões relacionadas com o desemprego, com as adições, 
habitacionais e outras, Pombal era um dos menos de 20 muni-
cípios que se encontrava nessa situação de exclusão mitigada. 
O que significa que não havia nenhum factor particularmente 
relevante que nos distinguisse no contexto nacional, dizendo 
que, aqui o peso dominante seria, por exemplo, o contexto dos 
sem-abrigo ou do desemprego… Isto representa sucesso ali-
cerçado num esforço que toda a comunidade tem dado, perce-
bendo que este é um trabalho de conjunto. Primeiro, resulta de 
um trabalho de consciência, depois de um trabalho de criação 
de instituições que, nos últimos 20 anos, tiveram esse contribu-
to social seja nos idosos, nas crianças, na primeira infância ou 
na deficiência. Em suma, existe um grande equilíbrio mas, 
mesmo assim, nomeadamente nas escolas, percebemos que o 
município deve desempenhar um papel no combate à desi-
gualdade, particularmente quando enfrentamos temas como a 
obesidade infantil, o insucesso escolar, as perspectivas am-
bientais ou as questões das adições ou da vida saudável, da 
arte e do desporto. As condições, à partida, não são iguais. Por 
questões de contexto, por questões pessoais e culturais. Nós 
temos a missão de, dentro da tal liberdade e diversidade, dizer 
às pessoas: usem, escolham e aproveitem… E, a partir daqui, 
irem para a linha de partida na mesma situação em que está o 
atleta. Isto é o que quebra a pobreza e pode verdadeiramente 
criar no cidadão o espírito de que conseguirá ter uma vida dife-
rente da do pai e de que contará com o esforço da sua comuni-
dade para o colocar apetrechado nessa linha de partida. E isso 
não é apenas dinheiro. É um trabalho que a sociedade deve fa-
zer e em que o município deve estar empenhado”.

ANA FILIPA SOLEDADE, 
RESPONSÁVEL PELA 
PREVENÇÃO DO CRI DE 
LEIRIA

“O empenho 
das Autarquias 
é fundamental 
para este 
sucesso”

Quais os objetivos do Programa Like Saúde?
Ana Filipa Soledade (AFS) – O Like Saúde é um programa 

de prevenção em comportamentos aditivos e dependências, da 
iniciativa do CRI de Leiria e promovido pelas autarquias locais 
(Leiria, Pombal, Porto de Mós e Batalha), que funciona como uma 
metodologia de intervenção integrada, de base territorial (neste 
caso, concelhia). Este é um programa de intervenção em meio es-
colar com crianças e jovens desde o Jardim de Infância ao Ensino 
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Secundário. As estratégias de intervenção preventiva universal, 
seletiva e indicada são dirigidas a toda a comunidade educativa 
(alunos, professores, assistentes operacionais e outros técnicos 
com intervenção em meio escolar e famílias) e são realizadas, de 
forma integrada, pelos diversos parceiros com intervenção directa 
ou indirecta nos comportamentos aditivos e dependências – o CRI 
de Leiria; todas as Escolas públicas e privadas dos quatro conce-
lhos; as forças de segurança (PSP e GNR); os cuidados de saúde 
primários através das suas unidades locais (UCC e USF), os Cen-
tros de Formação de professores Rede de Cooperação e Aprendi-
zagem e Cenformaz e outros parceiros localmente relevantes 
como a Associação Mulher Século XXI ou a Cruz Vermelha Portu-
guesa, por exemplo. Os objetivos gerais do Programa passam por 
contribuir para melhorar o estado de saúde global dos jovens; con-
tribuir para a definição de políticas claras em matéria de consu-
mos de substâncias psicoactivas; prevenir o consumo de substân-
cias em meio escolar, através de estratégias de trabalho continua-
do com os alunos, os professores, assistentes operacionais e fa-
mílias.

Que balanço faz do encontro, em termos de adesão, parti-
cipação e envolvimento do meio envolvente?
AFS – A I Mostra Like Saúde foi um sucesso, tendo inclusiva-

mente superado as nossas expectativas. Tivemos mais de 250 parti-
cipantes, com uma grande adesão da comunidade educativa (alu-
nos, professores, assistentes operacionais, psicólogos) dos quatro 
concelhos, visível através da sua presença na Mostra e, mais rele-
vante, na participação efectiva e em rede na co-organização da mes-
ma (foram apresentadas 12 Oficinas de Boas Práticas com projetos 
de prevenção realizados no âmbito do Like Saúde, com avaliação, 
integrados em projetos educativos dos agrupamentos e das escolas 
envolvidas, com continuidade nos próximos anos lectivos). Houve 
também um trabalho em rede com os diversos parceiros que nos per-
mitiu apresentar o vídeo “A Voz de Quem Participa”, com uma avalia-
ção qualitativa e sem filtros de todos os intervenientes no Programa 
Like Saúde nos diversos concelhos.

Foi difícil envolver as Autarquias e as escolas?
AFS – O desafio que me foi lançado pela autarquia de Leiria, na 

pessoa da Dra. Anabela Graça, vereadora da Educação e Juventude, 
no ano lectivo de 2013-2014, após ter realizado um diagnóstico junto 
das direcções das escolas do concelho, para a criação de um projeto 
integrado foi a semente para aquilo que, hoje, é uma prática efectiva 
e continuada em quatro concelhos. Com base na experiência de ter-
reno e evidência científica que, há muito, promovemos nos territórios, 

posso afirmar que foi a concretização de um dos meus sonhos profis-
sionais – realizar uma intervenção integrada, consistente, de continui-
dade, com uma linguagem comum e baseada em evidência científi-
ca, com estratégias e objetivos partilhados pelos diversos parceiros. 
Com o sucesso no concelho de Leiria, foi fácil a aceitação do progra-
ma por parte dos restantes concelhos… Porém, não posso deixar de 
realçar que o envolvimento, a participação, a pro-actividade e a capa-
cidade estratégica dos autarcas dos quatro concelhos foi impressio-
nante e fundamental para este sucesso. Em relação às escolas, pen-
so que a metodologia utilizada facilitou a sua efectiva participação 
desde a direcção aos alunos. No primeiro ano de execução de cada 
programa, realizámos a Operação Like Saúde, com uma campanha 
de sensibilização para a temática nas escolas e com a apresentação 
formal do programa à comunidade. De seguida, realizaram-se en-
contros com os directores das escolas públicas e privadas de cada 
concelho, encontros com todos os coordenadores de saúde e encon-
tros com todos os directores de turma dessas escolas.

São diversos os temas e os projetos de intervenção… Porquê?
AFS – Os 12 projetos são uma pequena amostra das dezenas 

de projetos e actividades realizadas pela e para a comunidade edu-
cativa dos quatro concelhos. Estes projetos inserem-se no projeto 
educativo das escolas e são realizados no âmbito das várias discipli-
nas, de forma integrada. A intervenção do Like Saúde, em meio esco-
lar, é dirigida aos vários grupos alvo – alunos, professores, assisten-
tes operacionais, famílias, técnicos em todas as escolas públicas e 
privadas dos quatro concelhos e em todos os anos lectivos. Já con-
seguimos iniciar a intervenção no jardim-de-infância, com educado-
res que receberam formação e aplicaram os seus projetos até ao En-
sino secundário e ensino profissional. A maioria dos projetos apre-
sentados pretendeu dar conta do excelente trabalho desenvolvido 
pelas escolas, pelos professores e alunos que, de uma forma empe-
nhada, motivada e integrada dão continuidade, todos os anos, a in-
tervenções preventivas de carácter universal e selectivo. As interven-
ções de carácter selectivo e indicado são realizadas maioritariamente 
pelo CRI de Leiria, em articulação sempre com a direcção, o coorde-
nador de saúde e, por vezes, o psicólogo da escola.

Hoje, fala-se muito em prevenção baseada na evidência. 
Isto aplica-se a estes projetos?
AFS – Todos os Projetos apresentados nas Oficinas de Boas 

Práticas são baseados em evidência científica. Oito destes projetos 
foram concebidos no âmbito de uma acção de formação acreditada 
de 25 horas, realizada por mim, no âmbito do programa; um dos pro-
jectos foi realizado no âmbito do Programa “Eu e os Outros” (um dos 
muitos realizados na Oficina de Formação de 54 horas); o G.A.M.E é 
uma boa prática reconhecida pelo Ministério da Educação, em que 
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integrámos conteúdos e estratégias associadas às dependências; as 
aplicações informáticas Tek4Health e Tek4Health Famílias foram 
criadas no âmbito de um concurso e todos os conteúdos tiveram mo-
nitorização do CRI de Leiria. Por último, a Educação pelos Pares é 
uma estratégia científica reconhecida e que foi utilizada, com muito 
sucesso, no âmbito do programa.

A intervenção, a prática e os resultados são avaliados?
AFS – O Programa Like Saúde prevê a avaliação em todos os 

concelhos. O concelho de Leiria estabeleceu uma parceria estra-
tégica com o Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de 
Saúde e Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e o con-
celho de Porto de Mós com a Universidade Aberta, através do CLA 
local. Esta avaliação prevê, não só, a avaliação das ações realiza-
das mas também do impacto do próprio programa. Todos os proje-
tos têm prevista a avaliação interna de processo e de resultados o 
que significa que toda a prática (da actividade ao projeto é avalia-
da). Todas as formações a professores e a assistentes operacio-
nais têm a avaliação prevista pelos centros de formação e todas 
as acções para alunos têm avaliação do processo e de resultados. 
Na I Mostra foi realizada uma mesa redonda sobre avaliação, em 
que cada concelho apresentou uma das áreas desenvolvidas e as 
metodologias utilizadas – investigação-acção, activas e participati-
vas, integradas.

Este evento acolheu ainda a realização de diversas ofici-
nas, a que se destinaram?
AFS – As Oficinas de Boas Práticas apresentaram um conjun-

to de Projetos realizados no âmbito do Programa Like Saúde dos 
quatro concelhos. Os professores envolvidos e dinamizadores das 
oficinas apresentaram os objetivos, as metodologias, as estraté-
gias e os resultados de cada projeto, que se encontram resumidos 
no caderno publicado das Boas Práticas e entregue a cada partici-
pante da Mostra.

LABORINHO LÚCIO

“A dignidade 
humana é 
o valor que 
temos que 
preservar”

Sendo um homem do direito, não se cansa de assumir o 
papel de provedor dos excluídos da sociedade, defenden-
do-os assiduamente neste tipo de intervenções…
Laborinho Lúcio (LL) – Não sou nada provedor nem tenho a 

defesa dos excluídos… Tenho o que considero ser um dever de ci-
dadania. A vida deu-me condições para poder passar por ela do 
lado que a torna mais tranquila mas compreendo que há muitíssi-
ma gente que vive abaixo do próprio limiar da condição humana. E 
é nessa medida e em nome dessas pessoas que é necessário in-
tervir e persistir sistematicamente para que não nos adaptemos 
nem habituemos a que as coisas sejam assim. Não têm que ser, 

considero que a pobreza, assim como a exclusão, é uma violação 
de direitos humanos e, portanto, é necessário irmos combatendo 
sistematicamente contra elas, o que faço porque entendo ser um 
dever elementar, não havendo nisso nenhum mérito especial.

Democracia que não trata bem os excluídos não soa a de-
mocracia…
LL – Evidentemente, não é uma democracia plena. Claro que 

também não podemos ter a ideia de que tudo isto se resolve com 
um estalo de dedos de um dia para o outro… Precisamos é de ter 
a noção de que o caminho vai sendo progressivamente esse. É 
preciso definir um limiar da coesão social abaixo do qual a digni-
dade desaparece. E a dignidade humana é o valor, desde logo 
constitucional, que temos que preservar sistematicamente.

É difícil ser-se jovem nos dias de hoje?
LL – Gostaria de saber responder mas, como não sou, não 

faço ideia… Acho que todas as gerações têm as suas dificulda-
des. Evidentemente, as dificuldades da geração que está no pre-
sente são sempre aquelas que se sentem mais porque são as que 
se estão a viver. Temos que olhar a vida como um contínuo, em 
que a criança, o jovem, o adulto ou o velho fazem parte do mesmo 
campo social, da mesma relação, da mesma comunidade e procu-
rarmos intercomunicações que nos permitam que, com conflitos 
muitas vezes até positivos, com diferenciação de opinião, procure-
mos isolar os problemas essenciais e encontrar soluções consen-
suais. A vida é um desafio à superação de obstáculos e uma ju-
ventude sem obstáculos ou problemas também seria uma juventu-
de sem vida e sem seiva. Portanto, julgo que não vale a pena hi-
pervalorizarmos os problemas. O que é preciso é perceber que 
existem e encontrarmos caminhos para os podermos superar em 
conjunto.


