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Assume os desígnios públicos do Desenvolvimento Social, Cultura, 
Património Cultural e Turismo ao serviço da autarquia de Torres Ve-
dras, revelando pragmatismo e sustentando opções políticas em evi-
dência. A vereadora Ana Umbelino revela, em entrevista a Dependên-
cias, os eixos que sustentam uma política pública que consideramos 
uma referência, nomeadamente na área social e da saúde…

Torres Vedras integra a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis… 
O que motiva esta opção?
Ana Umbelino (AU) – Nós consideramos ser essencial integrar re-

des nacionais e internacionais que nos permitem ter acesso a um con-
junto de boas práticas que estão a ser testadas em diversos territórios 
e, a partir do estudo e análise dessas boas práticas, podermos respigar 
processos, metodologias, técnicas que possam aportar valor ao nosso 
território. A nossa participação na Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis tem-nos trazido inúmeras mais valias, pelo facto de termos 
participado em estudos de caracter nacional e consideramos funda-
mental estudar a realidade para podermos intervir de forma mais efi-
ciente e eficaz; tem-nos permitido também partilhar e dar a conhecer 
as experiências que temos vindo a desenvolver em Torres Vedras e be-
ber de um manancial de conhecimentos muito vasto. Decidimos inte-
grar esta rede porque nos revemos nos valores e conceitos subjacen-
tes à sua criação, princípios também subscritos pela OMS. De facto, a 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis preconiza que a saúde deve 
estar presente em todas as políticas e, por essa razão, apela a uma vi-
são transversal e multidimensional da saúde, que subscrevemos intei-
ramente, uma perspetiva ecossistémica que nos faz olhar para os dife-
rentes contextos de intervenção e nos leva a perceber o impacto das 
nossas ações em diversas áreas, parceiros e públicos alvo. E por isso 

permite-nos construir um entendimento mais abrangente do que deve 
ser a intervenção na área da saúde, apostando convictamente na ver-
tente preventiva.

Paralelamente, o município também integra o projeto Noites Saudá-
veis do Centro do País, o que estende essa intervenção em saúde ao 
domínio dos comportamentos aditivos…
AU – Sem dúvida porque, de facto, é fundamental, como referi, ter-

mos uma perspetiva ecossistémica que nos leve a perceber que é ne-
cessário intervir em diferentes contextos. Naturalmente, um contexto 
privilegiado de intervenção é o meio escolar e, desde há muitos anos, 
temos vindo a estruturar, em parceria com os agrupamentos escolares 
e os demais stakeholders, uma estratégia local de natureza preventiva 
incidente nos comportamentos de risco e na promoção de competên-
cias de vida que, de acordo com a literatura, constituem fatores protec-
tores. Mas consideramos que não basta intervir no meio escolar, em 
que, não obstante incidimos sobre toda essa comunidade, e não ape-
nas nos estudantes… É preciso perceber quais são os outros contextos 
em que os jovens se movem e efectuar uma intervenção muito “cirúrgi-
ca” nesses mesmos contextos, sensibilizando também os proprietá-
rios dos espaços de recriação noturna e capacitando os jovens para 
poderem, de forma assertiva, dizer não quando é necessário e resisti-
rem à pressão dos pares, estando mais atentos a determinados tipos 
de indícios que poderão constituir situações de risco. No âmbito des-
ses contextos e do ponto de vista ambiental, interessa-nos actuar para 
reduzir o risco e aumentar a segurança. Acreditamos que essas inter-
venções não só têm um impacto na saúde, nomeadamente na preven-
ção de comportamentos de riscos ligados a comportamentos aditivos 
e dependências ou à violência interpessoal, mas também contribui 
para criarmos uma comunidade mais humanizada, que ofereça maio-
res níveis de bem estar social a todos os habitantes

No entanto, fala-se muito sobre os jovens mas pouco com os mes-
mos… que alternativas lhes são oferecidas alheadas a consumos de 
risco?
AU – A questão que coloca é essencial e remete para a necessida-

de de construirmos uma visão abrangente do que deve ser uma inter-
venção de carácter preventivo de CAD. Desde logo, temos que intervir 
ao nível do ambiente. Se não criarmos infraestruturas que permitam 
aos jovens ocuparem o seu tempo livre de uma forma mais qualifican-
te e que vá de encontro às suas expectativas e desejos, estaremos ob-
viamente e limitar-lhes as possibilidades de auto-realização. Por outro 
lado, é fundamental apostar na capacitação, no desenvolvimento de 
competências sócio emocionais que fortaleçam os jovens e os façam 
resistir a determinados tipos de comportamentos de risco. Importa 
igualmente mostrar formas alternativas de recreio, de fruição, se so-
ciabilidade. Daí que tenham já sido ensaiadas algumas experiências, 
entre as quais uma iniciativa denominada “memórias de uma noite 
sem álcool”, promovida por uma organização da sociedade civil, em 
que tentamos, com a participação dos espaços de recreação noturna, 
mostrar que existem alternativas e que as pessoas podem desfrutar da 
noite de uma forma saudável. Por isso, há a necessidade de apostar 
numa sensibilização que ajude desde logo a mudar percepções e re-
presentações, que são socialmente construídas e validadas e criam 
esse binómio entre consumo de álcool e divertimento, mostrando al-
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não se mede nos seus efeitos imediatos  
mas na duração das suas repercussões”
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ternativas. Estas têm que passar pela experiência. Já dizia Aristóteles 
que tudo o que fica registado na nossa mente passa primeiro pelos 
sentidos e, como tal, temos que oferecer experiências que possam ser 
validadas e inscritas nas práticas sociais e culturais dos jovens.

E o que fazer para mudar?
AU - Nós consideramos que, para mudar atitudes e comportamen-

tos, é necessário desenvolver uma política assente em ações contí-
nuas. Se apenas apostarmos em ações pontuais e casuísticas, natural-
mente, não conseguiremos gerar impacto nem transformação, daí que 
o município faça anualmente um investimento muito significativo, ci-
frado em 65 mil euros, num programa que se denomina Atitude Positi-
va, promovido e executado por uma organização da economia social 
radicada em Torres Vedras, na área da prevenção dos comportamen-
tos de risco, através da promoção de competências sócio emocionais 
e do apoio à transição de ciclos, ancorado em todos os agrupamentos 
de escolas do nosso concelho, abrangendo uma média anual de 1300 
alunos. Trata-se de um programa contínuo, que assenta num dispositi-
vo de avaliação muito robusto, que nos permite inclusivamente fazer 
avaliações de impacto e consubstancia uma aposta muito séria do mu-
nicípio na prevenção dos comportamentos de risco. Em acréscimo, a 
preceder a altura do Carnaval, reforçamos as ações que desenvolve-
mos junto dos estabelecimentos de ensino e dos jovens, precisamente 
para prevenir comportamentos de consumo excessivo de álcool. Essas 
ações de reforço vêm, no fundo, intensificar todo um trabalho contínuo 
que já desenvolvemos através do Programa Atitude Positiva e do Mais 
Saúde, em que, em parceria com as unidades de saúde radicadas em 
Torres Vedras e com os agrupamentos escolares, construímos um pro-
grama anual de promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis dirigi-
do a toda a comunidade escolar em áreas muito diversas mas abor-

dando também estas questões relacionadas com os comportamentos 
aditivos e as novas dependências.

Que papel assumem as escolas ou as juntas de freguesia nesta dinâ-
mica de intervenção?
AU – É absolutamente essencial. O nosso modelo é de governação 

integrada e acreditamos que, se não tivermos a capacidade de mobili-
zar os diferentes atores e agentes locais, não conseguimos implemen-
tar uma estratégia que seja eficaz e que atinja todos os segmentos da 
população. Por isso, o nosso modelo assenta na constituição de redes 
colaborativas, em que todos os parceiros são devidamente conjuga-
dos. A nossa atuação tem levado à criação de comunidades de prática 
que abrangem todos os profissionais que intervêm nos gabinetes de 
apoio ao aluno e à família ancorados nas escolas, com o intuito de fo-
mentar a partilha de experiências e conhecimentos e uma maior inte-
ractividade entre todos, aproveitando os recursos da comunidade. Em 
2018, desenvolvemos uma parceria com o CRI Oeste, que permitiu a 
criação de uma consulta de atendimento a jovens adolescentes… O 
nosso modelo é, essencialmente, colaborativo. Acreditamos que, a ní-
vel local, devido às relações de proximidade existentes entre os dife-
rentes parceiros, é possível organizarmo-nos por forma a sermos mais 
eficazes na nossa ação. Recusamos totalmente modelos atomizados 
ou centralistas, procurando, numa lógica de concertação, perceber 
quais são as organizações melhor perfiladas para assumir determina-
do tipo de competências e responsabilidades em lugar de aglutinar ou 
de concentrar em nós, câmara municipal, todas essas responsabilida-
des.+

Prevenir hoje para 
poupar amanhã…  

“Acreditamos que os cidadãos privilegiam cada vez 
mais a adopção de medidas que tenham um impacto no seu 
bem-estar e qualidade de vida. E situações de insegurança 
ou de exclusão social contaminam a perceção de bem-estar 
social dos cidadãos, ameaçam a coesão social e os funda-
mentos e valores que subjazem ao nosso modelo de socie-
dade, por isso, acreditamos que um investimento sério e 
continuado em programas de natureza preventiva, que im-
pactam na diminuição dos comportamentos de risco ou de 
dependência e que fortalecem as competências pessoais e 
interpessoais dos envolvidos, com reverberações positivas 
noutras esferas da sua vida, constituem de facto uma apos-
ta certeira. Quem faz os territórios são as pessoas e, por 
isso, temos que investir nas mesmas, garantindo que nin-
guém fica para trás, assegurando igualdade de oportunida-
des. Fazendo eco das palavras do historiador José Matoso, 
a importância de um acontecimento não se mede nos seus 
efeitos imediatos mas na duração das suas repercussões. 
Como tal, acreditamos que esta é uma aposta válida e que 
traz, inclusivamente do ponto de vista financeiro, inúmeros 
ganhos para o erário público. Sabemos que as medidas re-
mediativas são sempre muito mais caras e, ao investirmos 
na prevenção e ao ancorarmos o desenvolvimento destes 
programas nos estabelecimentos de ensino e na comunida-
de, estamos a apostar no futuro e, do ponto de vista finan-
ceiro, a evitar que surjam custos muito mais acentuados 
que estrangulam o desenvolvimento do território”.

Mais competências? Sim!
“Somos totalmente favoráveis ao reforço das competências 

dos municípios nas suas diversas área de atuação porque acre-
ditamos que a proximidade que conseguimos estabelecer com 
os cidadãos e a capacidade que temos de mobilização dos di-
versos atores e intervenientes traz mais valias à prestação de 
serviços. Por isso, aceitamos as competências propostas pela 
Administração Central e, na sua operacionalização, beneficia-
mos de todo este lastro de trabalho colaborativo que temos vin-
do a construir, interessando-nos neste momento, sobremaneira, 
a mobilização dos cidadãos na estruturação de medidas que im-
pactam nas suas vidas. É necessário transformar os beneficiá-
rios dos programas e medidas de política pública em co-cons-
trutores dessas propostas e esse é um grande desafio que atual-
mente abraçamos, interessados em desenvolver múltiplas for-
mas e expressões de democracia participativa. Com a sua 
colaboração e dos stakeholders é mais fácil desenhar uma es-
tratégia local que possa ser ajustada, eficaz e sustentável no 
tempo. Interessa-nos que os programas que desenvolvemos te-
nham um impacto nas vidas das pessoas concretas… Trabalha-
mos para as pessoas comuns que habitam no nosso território e 
não para abstrações”.


