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Saúde + Inclusiva é o lema…

Batalha acolhe II Mostra Like Saúde

Paulo Santos, Presidente da Câmara 
Municipal da Batalha

É reconhecidamente um homem próxi-
mo das organizações da sociedade civil 
e da população… Tendo sido deputado, 
perguntar-lhe-ia o que é mais difícil; ser 
deputado ou autarca?
Paulo Santos (PS) – Seguramente, ser 

presidente da câmara porque as exigências e 
tarefas que temos são muito mais acrescidas 
e próximas, embora gostasse muito de ser de-
putado da nossa nação, cargo que exerci com 
muita honra. Acho que a proximidade é isso 
mesmo: é procurarmos, todos os dias, para 
que a realização dos problemas das pessoas 
seja uma constante. Neste caso do Like Saú-
de, estamos perante um projeto em particular 
em que apostamos muito porque atinge o uni-
verso populacional dos mais jovens, cria uma 
ligação de combate e sensibilização relativa-
mente às dependências e fá-lo entre pares, 
ou seja, de crianças para crianças e de jovens 
para jovens, que me parece o grande mérito 
deste projeto.

Ainda enquanto autarca, terá certamente 
noção de que este tipo de investimento 
não se traduz num retorno imediato…
PS –  Como disse e bem, é um investimento. 

É um trabalho de resiliência, que todos os dias 
tem que ser feito e alimentado para dar resultados 
ao final de alguns anos. E é isso que estamos a fa-
zer. Este projeto já vai na terceira edição, coinci-
dindo com a II Mostra, e está a começar a ter re-
sultados, porque os jovens estão mais despertos, 
as nossas campanhas têm sido mais dirigidas e, 
mais relevante é o facto de termos hoje uma rede 
que envolve vários municípios e que iremos certa-
mente alargar para que, na região de Leiria, nesta 

matéria, também se faça diferente, a olhar para os 
jovens, com os jovens.

Não seria já tempo de reverter para as au-
tarquias a coordenação de respostas no 
âmbito da educação e da saúde?
PS – Vamos discutir isso, dentro de alguns 

minutos, em Coimbra, na sede da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses… Acho 
que fazemos melhor mas sempre em parceria. 
Acho que todos precisamos uns dos outros e a 
rede é isso mesmo: os municípios têm um papel 
de proximidade e podem fazê-lo com mais efi-
cácia mas é absolutamente essencial que a 
saúde esteja neste projeto, que a educação es-
teja neste projeto e nós, num país pequeno, te-
mos que articular e criar sinergias. É também 
nisso que este projeto Like Saúde tem um gran-
de mérito: articulamos com a GNR, com a PSP, 
com os agentes que estão no terreno, cada um 
na sua área, contribuindo para que o foco sejam 
os jovens e o combate aos CAD. Esta não é 
nem pode ser uma ação de repressão mas an-
tes uma ação colaborativa, envolvendo as crian-
ças e jovens e mobilizando-os para outros cami-
nhos e atividades que os realizem e excitem.

Esta Mostra tem sido devidamente ava-
liada pelo Sr. Presidente ou este é ape-
nas mais um apoio que confere à inter-
venção?
PS – Muito avaliada, muito empenhado, 

muito envolvido, sou agente ativo do projeto… 
Creio que é um programa que faz a diferença 
porque é daqueles em que sentimos que, no fi-
nal da linha, conseguimos trazer para a nossa 
campanha vários jovens. Só por isso resulta e 
está a ser bem sucedido.

Diogo Mateus, Presidente da Câmara 
Municipal do Pombal

O que mudou entre a primeira e esta se-
gunda Mostra?
Diogo Mateus (DM) – Há hoje um envolvi-

mento de mais alunos, pais, famílias, escolas e 
municípios. A rapidez com que algumas depen-
dências vão evoluindo e a importância que têm 
no contexto familiar e comportamental, nomea-
damente as questões das tecnologias, que têm 
constituído ao longo dos últimos anos um fator 
de preocupação para as famílias sob o ponto de 
vista social mas também da saúde. E creio que 
mudou também o compromisso dos municípios, 
que estão mais empenhados e abertos a que 
este processo possa ampliar-se, ganhar novas 
adesões e ir a outros territórios. Temos um pro-
blema comum e precisamos de uma solução co-
mum, que precisa de ser partilhar entre todos os 
que estão dispostos a enfrentá-la e a procurar 
resolvê-la. Portanto, temos que estender isto a 
todo o território, pelo menos da CIM de Leiria.

O que visa em concreto este trabalho?
DM – Este trabalho procura apetrechar as 

famílias, as escolas e os jovens, que são os 
destinatários diretos, dos meios que lhes permi-
tam conviver de forma saudável e prudente com 
o conjunto de solicitações e riscos que a socie-
dade atual desenvolve e que não são apenas 
obrigações das famílias, das escolas, da saúde, 
da segurança, das polícias mas de todos nós. E 
cada um tem que fazer o seu trabalho de forma 
integrada e complementar.

Mas essa resposta complementar e inte-
grada parece estar comprometida quan-
do a gestão das escolas e da saúde não 
lhes é atribuída…

O Auditório Municipal da Batalha recebeu, no dia 3 de julho, a II Mostra Like Saúde, uma iniciativa que visou debater a Saúde + Inclusiva e as boas 
práticas na prevenção de comportamentos de risco no meio escolar. O “Like Saúde” é um programa de prevenção de comportamentos aditivos e 

dependências dirigido à comunidade educativa que envolve o Centro de Respostas Integradas de Leiria, os Municípios da Batalha, Leiria, Pombal e 
Porto de Mós e os Centros de Formação RCA e Cenformaz. O programa desta segunda mostra Like Saúde contou com a realização de quatro painéis 
associados às temáticas que compõem a síntese das diversas ações realizadas ao longo do ano nos estabelecimentos de ensino e que incidiram sobre a 

Educação pelos Pares, respostas integradas, recursos pedagógicos partilhados e representações sociais. Dependências esteve presente no evento e 
entrevistou os autarcas da Batalha, Pombal, Leiria e Porto de Moz, assim como Filipa Soledade, do CRI de Leiria.
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DM – Isso será partir do pressuposto de que 
o que se tem feito não tem sido bem feito ou que 
a forma como está organizada não é boa… Os 
meios que tem sido alocados para resolver os 
problemas não têm sido suficientes e, portanto, 
não é uma questão de forma mas antes de 
substância. Se mudamos apenas a forma para 
os municípios, não nos permitindo fazer o traba-
lho que pretendem porque não nos atribuem os 
recursos suficientes, vamos apenas desrespon-
sabilizar-nos de uma competência que cabe 
hoje ao Estado Central, colando esse insucesso 
e incapacidade resolutiva aos municípios, o que 
não me parece ser a intenção do Governo nem 
dos municípios.

Raúl Castro, Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria

O que espera de um investimento como 
este realizado no Like Saúde?
Raúl Castro (RC) – Nós fomos pioneiros 

neste projeto… Felizmente, os meus colegas vi-
zinhos assumiram também interesse e estamos 
agora a desenvolver as parcerias e a criar siner-
gias para obtermos os melhores resultados pos-
síveis. Estamos a falar de problemas do quoti-
diano mas que são extremamente importantes 
para o futuro que pretendemos e, por isso, com 
a inclusão, com a inserção e um conjunto de 
alertas à população jovem, acho que, a pouco e 
pouco, talvez consigamos ter uma geração futu-
ra com melhore qualidade, com maiores princí-
pios e que, acima de tudo, isto seja mais um 
contributo para que, em conjunto, manifestemos 
uma presença constante junto daqueles que 
são mais depauperados. Por isso, espero que 
esta e outras iniciativas que se seguirão tenham 
o maior sucesso possível porque são realizadas 
em favor da geração futura.

O facto de estar a investir na prevenção, 
sabendo que os resultados não são ime-
diatos nem particularmente visíveis ou 
mediáticos não representa uma dor de 
cabeça?
RC – Não… É preciso perceber as coisas… 

Para mim, é muito fácil assumir que estamos a 
realizar um investimento para o futuro.

Terá também e certamente noção das di-
ferenças entre a sua juventude e a atual, 
em que na área dos CAD se fala hoje em 
dependências sem substância, como o 
ecrã e o jogo…

RC – Sim, existem hoje diferenças abismais 
para quem viveu um tempo com determinados 
princípios de educação e comportamento. Hoje, 
assiste-se a uma rotação de praticamente 180 
graus que vem afetando a nossa juventude, que 
procura coisas mais atrativas no momento mas 
que, no futuro, poderão trazer problemas. E per-
cebemos nitidamente que devemos estar prepa-
rados, tanto quanto possível, para ultrapassar-
mos esta situação. Face à evolução que o mun-
do tem tido, nalguns aspetos terá que haver al-
guma ponderação e controlo e uma permanente 
chamada de alerta a todos aqueles que fazem 
parte da comunidade, especialmente os pais. É 
importante que tenham a noção exata de que os 
tempos mudaram, hoje os atractivos da juventu-
de são outros, com coisas excelentes associa-
das ao telemóvel ou à internet mas também al-
gumas coisas más. E hoje aparecem situações 
muito complicadas porque não estamos prepa-
rados para lidar com estas intromissões nas 
nossas vidas, o que é por vezes aproveitado por 
outros no mau sentido. É importante que tenha-
mos consciência disto tudo para que possamos 
alertar, em conjunto, a nossa juventude.

Telma Cruz Vereadora da CM de Porto 
de Mós

Qual a importância do programa “Like 
Saúde” na rede de intervenção municipal?
Telma Cruz (TC) – O projeto Like Saúde, 

promovido no âmbito da Rede Social do conce-
lho de Porto de Mós, é um programa de preven-
ção de comportamentos aditivos e dependên-
cias que pretende promover uma estratégia de 
atuação junto dos jovens, pais, professores e 

comunidade em geral, no sentido de prevenir 
comportamentos de risco e promover comporta-
mentos saudáveis. Este projeto propõe-se, as-
sim, a contribuir para melhorar o estado de saú-
de global dos jovens; contribuir para a definição 
de políticas claras em matéria de consumos de 
substâncias psicoativas; prevenir o consumo de 
substâncias em meio escolar, através de estra-
tégias de trabalho continuado com os alunos, os 
professores e as famílias.

A sua execução depende das parcerias es-
tabelecidas com os Estabelecimentos de Ensino 
Públicos e Privados, Forças de Segurança e 
Serviços Locais de proximidade da área da saú-
de, como Unidades de Cuidados da Comunida-
de (UCC), Centro de Respostas Integradas de 
Leiria (CRI), cabendo ao Município, o papel de 
entidade promotora e agregadora dos diversos 
interventores. 

Em que medida o programa consegue 
juntar a saúde e a educação?
TC – Para a implementação do projeto nas 

escolas foi constituída uma rede de parceiros, 
quer na área da saúde, quer na área da educa-
ção, que articulam as intervenções e têm de-
sempenhado um papel muito ativo no desenvol-
vimento das ações com os alunos, professores 
e diretores de turma, pais e encarregados de 
educação e assistentes operacionais.  

A existência nas escolas de uma equipa de 
educação para a saúde permite uma articulação 
mais eficiente e eficaz entre o domínio da saúde 
e educação, o mesmo acontece com a equipa 
da Unidade de Cuidados na Comunidade na 
área da saúde.

Podemos afirmar tratar-se de um progra-
ma inclusivo?
TC – Neste momento, o programa Like Saú-

de abrange TODOS os alunos desde o 5º ao 12º 
ano, tendo como objetivo o alargamento à edu-
cação pré-escolar e 1º ciclo, no próximo ano le-
tivo, tratando-se assim de um programa comple-
tamente inclusivo.

Acresce dizer, também, que alargando o con-
ceito de inclusão, foi sempre feito um trabalho 
conjunto e em parceria com a educação especial.
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Porquê a aposta municipal na educação 
para a cidadania?
TC – O investimento na educação e forma-

ção integral dos alunos do concelho é uma for-
ma de promover uma cidadania responsável e 
esclarecida dos futuros adultos do concelho.

O executivo da Câmara Municipal de Porto de 
Mós considera que a educação constitui o proces-
so privilegiado de emancipação, de formação do 
caráter, da personalidade e de integração de cada 
cidadão, potenciando a construção de uma socie-
dade mais culta, mais desenvolvida, mais em-
preendedora, mais solidária e mais justa.

Apesar da escassez de recursos, vale 
apena  apostar na prevenção?
TC – Capacitar os interventores, em meio es-

colar, de ferramentas para a promoção da saúde; 
divulgar boas práticas de projetos de prevenção 
em meio escolar no âmbito do programa e debater 
o futuro da intervenção preventiva com o Progra-
ma Like Saúde é apostar na prevenção. 

A prevenção é uma aposta do executivo na 
diminuição de riscos e promoção de comporta-
mentos saudáveis, através da capacitação dos 
jovens/famílias que nela participem. 

Trata-se de uma resposta em rede de qua-
tro municípios, diferentes mas iguais nos 
objetivos. A que se deve este fenómeno?
TC – Os territórios abrangidos pelos quatro 

municípios debatem-se com problemáticas se-
melhantes, pelo que as soluções poderão ser 
idênticas mas ajustáveis a cada realidade. Des-
te ponto de vista surgiu uma solução apresenta-
da aos vários municípios pelo Centro de Res-
postas Integradas, tendo-se conseguido juntar 
os responsáveis dos municípios, numa primeira 
fase a refletirem sobre a problemática e numa 
segunda fase a agir sobre essa problemática. 
As partilhas das experiências e das soluções 
têm tido resultados visíveis.

Ana Filipa Soledade, CRI de Leiria

Mudou muita coisa entre a primeira e a 
segunda Mostra do Like Saúde?
Ana Filipa Soledade (AFS) – Sim, de um 

ano para o outro, vamos assistindo à consolida-
ção de um trabalho feito durante o ano letivo. 
Claro que corremos o risco de, ao crescermos 
muito, desmembrarmo-nos e, portanto, estamos 
a consolidar o que temos, reforçando os profes-
sores, os alunos, os pais e os vários parceiros 
que trabalham no âmbito deste programa para 
conseguirmos manter esta força e coesão e 

esta rede. Temos uma rede muito alargada, com 
quatro municípios, muitos agrupamentos e es-
colas, parte das quais do ensino privado coope-
rativo, com realidades diferentes e o que temos 
tentado fazer – o programa é um espelho disso 
– é mostrar o que já está consolidado e conside-
rado boa prática e o que está a ser criado no 
seio do programa. Ou seja, desde os kits à 
questão dos educadores pelos pares, que foram 
aqui apresentados, entre outros domínios, este 
foi também um ano de avaliação.

Um dos momentos altos coincidiu com 
a apresentação, pelos próprios estudan-
tes, do trabalho que estão a desenvol-
ver… Porquê trazer os jovens a este de-
bate?
AFS – Eles são maravilhosos! Quando tra-

balhamos com eles, vamos percebendo que 
são ainda melhores do que poderíamos espe-
rar. Temos uma expectativa, tentamos adequar 
a intervenção, damos-lhe a co-responsabilidade 
de criarem e de fazerem para os outros colegas, 
no âmbito da educação pelos pares e, quando 
damos conta, somos nós que estamos a apren-
der e envolvidos nesta capacidade de ser simul-
taneamente ingénuo, de acreditar e ser. E trou-
xemo-los por acreditarmos que tudo isto passa 
de forma mais genuína, aos outros, o que é o 
trabalho e empenho deles.

É uma mulher da prevenção, eixo que já 
deixou de ser materializado de forma em-
pírica, com cada vez mais projetos vali-
dados cientificamente e avaliados… É 
isso que acontece com este projeto?
AFS – Sim, desde logo pela parceria com o 

ensino superior, até à nossa opção de trazer-
mos a este evento o Professor Roberto Flores 
Fernandez, Presidente da Função Edex, que 
tem um enorme manancial de boas práticas, 
instrumentos e recursos pedagógicos. Recordo-
-me que já era uma referência, quando entrei, 
em 2001, no ainda IPDT. Como é sabido, tive-
mos ali um período bom na área da prevenção 
mas foi-se desinvestindo e voltámos às más 
práticas, às sensibilizações, às informações… 
Este programa Like Saúde foi uma lufada de ar 
fresco nesta prevenção, naquilo em que nós, 
técnicos da área, acreditamos ser a prevenção.

Testemunhámos aqui o apreço dos autar-
cas face ao trabalho desenvolvido… Que 
“tamanho” tem a equipa que dirige?

AFS – (risos)… Muito grande! Sou eu, o 
meu metro e 55, a Coordenadora, que me apoia 
e concede autonomia para criar e fazer porque 
confia no meu trabalho, o que é fundamental…
Em Pombal conto com o apoio e motivação da 
Marlene Matias, assistente social na ET. Depois, 
existe uma equipa que faz atendimentos a jo-
vens e para a qual faço encaminhamentos.

E 24 horas são suficientes para isso?
AFS – Por vezes, não… Mas costumo afir-

mar que a minha saúde mental é mais importan-
te e dedico-me porque acredito e gosto muito do 
que faço… Por isso, continuo a dedicar o tempo 
que for necessário.

Foi desafiada pelos autarcas a estender 
este projetos a outros concelhos do dis-
trito… Como responde a isso, estando 
sozinha?
AFS – Pois, esse tem sido o meu dilema, 

como dizia, relativamente a consolidação e o cres-
cimento. Neste momento, a minha convicção é 
que, se alargarmos muito mais, perderemos esta 
consistência que caracteriza atualmente a inter-
venção porque não há capacidade técnica. Por 
outro lado, se conseguirmos um financiamento, no 
âmbito da CIMRL (Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria), por exemplo, claro que será 
possível desmultiplicarmos o que usámos local-
mente para técnicos que possam fazer esta inter-
venção. Portanto, haja esta vontade política – e 
tenho tido todo o apoio a esse nível – de lançarem 
e aceitarem o desafio.

Que pontos fortes e fracos associaria à 
intervenção deste projeto?
AFS – É na diversidade e na complexidade 

que existe em cada território que encontramos 
mais-valias resultantes de dinâmicas locais. Ne-
nhuma das práticas aqui apresentadas foi criada 
por si só e de novo, ou seja, já existiam projetos, 
sementes ou vontades e o que fiz foi “agarrar e 
mexer” para que pudéssemos então crescer e ver 
o projeto crescer, todos juntos. O programa – e 
não projeto – Like Saúde corresponde a um centro 
de recursos e a sua identidade resulta da soma 
dos mesmos. Nós temos projetos com identidade 
própria, como o Eu e os Outros, que aplico no âm-
bito do Like Saúde, o mesmo sucede com o Gera-
ções, em parceria com as UCC, os Centros de 
Saúde e as USF… A ideia não passa por qualquer 
perda de identidade mas pela criação de uma 
nova identidade comum, em rede.


