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No âmbito do Programa Local para a Prevenção de Comportamentos Aditivos (PLPCA), no transato dia 11 de 

maio, decorreu a primeira reunião do grupo de trabalho estratégico na Escola do 2º e 3º ciclo e Secundária 

do Cerco. Estiveram presentes profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde do (ACES) Porto Oriental 

(Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Campanhã: Vitória Leal, enfermeira, e Sandra Oliveira, 

psicóloga; UCC Paranhos: Ana Nascimento, enfermeira; Unidade de Saúde Pública (USP): Rosa Mansilha, 

médica de saúde pública, João Paulo Magalhães, médico interno de saúde pública, Ana Maria Lourenço, 

enfermeira comunitária, e Sandra Almeida, técnica de saúde ambiental, da Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) (Ana Tavares e Anabela Monteiro, psicólogas) e os 

professores representantes dos Agrupamentos de Escolares (AE) e escolas não agrupadas (ENA) do ACES 

Porto Oriental. A reunião foi presidida por Rosa Branca Mansilha, médica de saúde pública, enquanto 

gestora do programa, e teve como objetivo a construção do modelo de operacionalização do programa em 

meio escolar a partir do ano letivo 2018/2019, nos agrupamentos escolares e escolas não agrupadas do 

Porto Oriental.  
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A reunião teve início com uma breve apresentação do grupo de trabalho gestor e da estrutura organizativa 

dos respetivos serviços de saúde – UCC, USP e DICAD, de forma a dar a conhecer a carteira de serviços das 

diferentes instituições. Posteriormente, foi realizado um ponto de situação do trabalho desenvolvido entre 

2015 e 2018, seguido da introdução do modelo conceptual e operacional do PLPCA, planeamento de 

atividades e distribuição de tarefas. 

Nesta fase, pretende-se iniciar a intervenção nas escolas piloto (AE Alexandre Herculano e AE Cerco), no ano 

letivo 2018/2019, em todas as turmas do 5º ano de escolaridade. Na reunião, foi apresentada esta intenção 

e o cronograma de intervenção nos restantes AE e ENA, nos anos letivos subsequentes. A Enf.ª Ana Maria 

Lourenço apresentou duas atividades a serem desenvolvidas por todos os AE e ENA, a construção de uma 

agenda escolar (na qual cada escola/instituição ficará responsável por ilustrar um determinado mês) e a 

promoção de atividades escolares no âmbito de datas comemorativas. 

Embora o grau de exigência seja elevado, o feedback foi positivo, com todos os AE e ENA a abraçar o 

programa com entusiasmo. Trabalhar competências socioemocionais e comportamentais é uma das 

estratégias mais efetivas na área da promoção da saúde e prevenção da doença, sobretudo a nível escolar. 

Pretende-se que os jovens adquiram valores responsáveis de forma a tomar atitudes saudáveis ao longo da 

vida. Revela-se, assim, fundamental o envolvimento de diferentes setores para o sucesso do programa e 

todas as atividades realizadas nesta área devem ser partilhadas como exemplo de boas práticas.   

João Paulo Magalhães, Médico Interno Saúde Pública da USP do ACES Porto Oriental  


