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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A rede Dream Teens é uma rede de jovens "teens" (dos 11 aos 18 anos), consultores 

júnior na área dos comportamentos de saúde e bem-estar, residentes em todos os 

distritos do país, selecionados através de uma call nacional.  

A rede iniciou-se em 2014 e durante o primeiro ano do projeto, os jovens estudaram e 

debateram assuntos relacionados com a sua vida em matérias como a saúde, bem-estar, 

educação e cidadania ativa, através  da  utilização das novas tecnologias.  

Durante o seu desenvolvimento, o projeto contou com o apoio financeiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian e a colaboração de várias Instituições portuguesas 

(www.dreamteensaventurasocial.blogs.sapo.pt). Os "Dream Teens" falaram entre si com 

utilização de novas tecnologias de comunicação (sms, Skype, Facebook, Instagram, 

Blog) organizados em 6 grandes áreas temáticas: 1) Recursos Pessoais e Bem-estar: 

Saúde Mental e Qualidade de Vida; 2) Capital Social: Violência, Relações 

Interpessoais, Amigos e Família; 3) Amor e Sexualidade: Parentalidade e Gravidez; 4) 

Dependência, Consumos e Acidentes; 5) Estilo de Vida: Saúde, Tempos Livres, 

Atividade Física e Imagem Corporal; e 6) Cidadania e Participação Social: Escola, 

Sociedade e Futuro. 

Em 2014 refletiram e debateram e em Novembro de 2014, tiveram o seu primeiro 

encontro no IPDJ/Expo, entregando as suas 30 recomendações para o Governo de 

Portugal ao cuidado do à data, Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Fernando Leal da 

Costa. 

Em 2015 comentaram os resultados do relatório nacional HBSC de 2014, 

colaboraram no relatório internacional do Health Behavior in School-Aged Children da 

OMS (www.hbsc.org), um estudo colaborativo da OMS com 43 países, que objetiva o 

http://www.dreamteensaventurasocial.blogs.sapo.pt/
http://www.hbsc.org/
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estudo de estilos de vida e comportamentos de saúde em jovens em idade escolar (6.º, 

8.º e 10.º ano de escolaridade), realizado em Portugal desde 1996 (estudo piloto) e, 

desde 1998, de 4 em 4 anos, apresentaram os resultados nacionais nas suas escolas e 

autarquias da sua área de residência. 

Escreveram junto com a equipa Aventura Social, coordenada pela Prof. Dr. 

Margarida Gaspar de Matos um livro: Adolescentes - navegação segura  por águas 

desconhecidas, Coisas de Ler, publicado em português, francês e inglês e já 

disponível formato e-book. 

Em novembro de 2015 realizou-se o II Encontro Nacional Dream Teens. Os 

jovens vieram de todo o país, com apoio das suas escolas e autarquias e reuniram-se de 

novo, desta vez na Faculdade de Motricidade Humana, onde a equipa Aventura Social 

trabalha há vários anos.  

No período da manhã que antecedeu o evento, foi organizado um convívio 

intergerações "Meet de Champion", onde várias personalidades de destaque nacional 

nas áreas do desporto automóvel, andebol, vela, judo e atletismo, contaram as suas 

histórias de vida e confraternizaram com os Dream Teens. Realizando-se ainda, o 

lançamento do livro: Adolescentes - navegação segura por águas desconhecidas, 

Coisas de Ler, distribuído pelos participantes. 

Estiveram presentes várias individualidades nacionais para a abertura e 

encerramento deste encontro, de onde se destacam, o Sr. Ministro da Saúde, Dr. 

Fernando Leal da Costa no encerramento das jornadas, o Sr. Alto Comissário das 

Migrações, Dr. Pedro Calado na abertura dos trabalhos, bem como o Sr. Presidente da 

Faculdade de Motricidade Humana, Professor Dr. José Alves Diniz. Este encontro teve 
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ainda participantes do estudo HBSC de vários países – Espanha, Macedónia, Escócia, 

França, Croácia, Finlândia, Estados Unidos, República Checa e Roménia. 

A rede está formada! Já se encontra organizada uma associação, já existe uma 

representatividade dos Dream Teens em vários conselhos regionais da juventude, já 

contam com reconhecimento e “voz” nacional e internacional e também um livro 

publicado. Fica o desafio da sua continuidade (agora com um Blog e um MEO Kanal - 

Dream Teens) com a população de jovens, e uma proposta de alargamento da rede a  

Dreamers mais velhos (+65 anos – Dream Yold) e mais novos (≤11 anos – DreamKids). 

No âmbito da dessiminação do projeto, entre o período de 2014 a 2016, várias 

apresentações públicas nacionais e internacionais foram promovidas, assim como a 

redação de artigos de carácter científico.  
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ENQUADRAMENTO  

Uma boa saúde física e emocional permite aos adolescentes lidar melhor com os 

desafios do seu desenvolvimento, e facilita a sua transição para a vida adulta. A questão 

é qual é o “sentido da marcha”,  porque em geral os jovens que lidam bem com os 

desafios do seu desenvolvimento entram mais facilmente na vida adulta e são 

possuidores de uma melhor saúde física e emocional.  

Temos este problema do “sentido da marcha” de modo recorrente em várias áreas 

da saúde dos adolescentes. Os adolescentes com pais mais “favoráveis” consomem 

menos álcool? Ou serão os jovens que consomem menos álcool que conseguem uma 

maior proximidade com os seus pais? Os adolescentes que praticam actividade física 

têm melhor saúde física, ou os adolescentes que têm melhor saúde física têm mais 

condições para ser ativos fisicamente?  

Na verdade, na ausência de estudos longitudinais que acompanhem o crescimento 

dos adolescentes e que vão controlando os diversos factores em jogo, na ausência de um 

quadro concetual claro, não é possível responder com precisão a estas questões, fora do 

ambiente de cavaqueira de uma conversa de café. 

Enquanto cidadãos todos teremos uma opinião de “senso comum”, mas a verdade é 

que não podemos ter certezas, por muito que seja difícil às vezes fazer entender isso aos 

pais e professores e por vezes mesmo aos técnicos de educação e de saúde: em geral as 

pessoas têm opiniões sobre praticamente tudo, e não há ainda o hábito de nos basearmos 

na ciência para temos opiniões avalizadas e muito menos para mudar uma opinião 

depois de formada, com base em crenças e histórias de vida. 
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A saúde física e mental das crianças e dos adolescentes parece essencial para o 

desenvolvimento saudável das gerações futuras
1
, e a longevidade aumenta em cada 

década tornando este futuro cada vez mais saliente na vida das pessoas. A probabilidade 

de um envelhecimento saudável e ativo começa a definir-se muitas décadas antes, mas 

com tantos fatores envolvidos e com tanta incerteza no sistema, dificilmente teremos 

um modelo que nos “prediga totalmente o nosso futuro”. Provavelmente nem quereriam 

isso. O que podemos dizer, à luz do que vão sendo os estudos na área e a nossa prática 

profissional é que de cada vez que ocorre um conjunto de fatores, isso aparece mais 

frequentemente associado a esta ou aquela situação ou a este ou aquele comportamento, 

do que aconteceria por acaso. Com estas associações que chamamos “significativas” 

ficamos numa posição em que nos permitimos aconselhar “para a saúde” com um 

aceitável grau de certeza.  

Para tornar as coisas mais complexas e interessantes, nas últimas décadas aparece 

de modo recorrente a ideia que a promoção de competências pessoais (incluindo a 

autoregulação), interpessoais, sociais e ambientais, aliada à promoção da coesão social e 

suporte social, são estratégias eficazes de promoção da saúde e do bem-estar
2
. Mais 

recentemente foi dado um alerta sobre a relevância da participação dos utentes ou 

população-alvo na identificação de necessidades e de soluções relativas à sua vida e 

saúde, mesmo (sobretudo?) quando se trata de crianças, mesmo (sobretudo?) quando se 

trata de cidadãos portadores de deficiência ou de condição crónica de saúde
3
, e o foco 

na “participação social” passou a juntar-se ao foco na promoção das competências 

                                                             

1
 http://aventurasocial.com/arquivo/1372073271_brochura%20RICHE.pdf  

2
 http://aventurasocial.com/arquivo/1365175708_Aventura_Social_no_CED.pdf  

3
 http://aventurasocial.com/arquivo/1372073271_brochura%20RICHE.pdf  

http://aventurasocial.com/arquivo/1372073271_brochura%20RICHE.pdf
http://aventurasocial.com/arquivo/1365175708_Aventura_Social_no_CED.pdf
http://aventurasocial.com/arquivo/1372073271_brochura%20RICHE.pdf
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pessoais e do suporte social.(…)” (Cit in Matos, M.G., 2015, pg. 3-7, retirado do Livro 

Adolescentes - navegação segura por águas desconhecidas, Coisas de Ler). 

Vamos então falar de (e com) crianças, adolescentes e jovens. 

E com o objetivo de “dar voz” aos jovens, encorajando e permitindo a sua 

participação ativa na sociedade surgiu este projeto denominado de Dream Teens. 

Desenvolvido em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), com a 

Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde (SPPS)
4,5

 e com a participação de 

investigadores de várias Instituições Nacionais. Pretendeu-se criar e manter uma rede de 

adolescentes cuja finalidade é torná-los mais visíveis e participativos na vida familiar, 

escolar, local e mesmo nacional, e informar os decisores políticos sobre as suas 

necessidades e propostas. Não se tratou da promoção de “futuros de sonho”, mas de um 

contributo para o aumento da oportunidade de “sonhar com um futuro” e ser capaz de 

dar contributos para a sua realização e para a redução das iniquidades, contributos estes 

que se aparecem sempre relevantes, mais o serão neste atribulado período de recessão 

económica. 

 

DESENHO DO ESTUDO 

A finalidade deste projeto foi avaliar uma nova metodologia em que o trabalho era 

realizado de acordo com as ideias dos jovens, existindo uma monitorização sistemática 

mas simultaneamente permitindo aos jovens o desenvolvimento da sua autonomia e das 

competências do “saber” concretizar as sua ideias. Este projeto decorreu de março de 

2014 a dezembro de 2015. Encontrando-se esta rede ainda ativa, através de um trabalho 

mais autónomo (mas ainda com supervisão da equipa sénior da Aventura Social) dos 
                                                             

4
 http://dreamteens.aventurasocial.com/#  

5
 https://www.facebook.com/redeDreamTeens  

http://dreamteens.aventurasocial.com/
https://www.facebook.com/redeDreamTeens
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Dream Teens, enquanto “especialistas de investigação júnior” e promotores de projetos 

de promoção de saúde nos seus contextos de vida – escola e comunidade. 

 

PARTICIPANTES 

Numa primeira fase do projeto – primeiro ano – foram convidados a candidatar-se 

ao projeto todos os jovens residentes em Portugal, dos 11 aos 18 anos que tivessem 

interesse em “dar voz às suas ideias”, através da sua resposta a um questionário online 

realizado na plataforma Google. No total, 298 candidaturas foram recebidas, das quais 

após análise e seleção, apenas 258 foram consideradas válidas. Os 258 jovens foram 

sujeitos a uma entrevista realizada via Skype no sentido de avaliar a motivação para 

trabalhar no projeto. Após as entrevistas via Skype conduzidas por um investigador 

sénior responsável por cada uma das idades dos 11 aos 18 anos e após a receção (via 

correio eletrónico) das autorizações dos pais/encarregados de educação a declarar a 

aceitação de participação do seu educando, 147 jovens foram integrados no no projeto. 

Com uma população de 147 jovens e de acordo com a motivação demonstrada na 

entrevista, os jovens foram divididos em dois grupos – Grupo Open (n=80) e Grupo 

Research (n=67).  

Na segunda fase do projeto – segundo ano – os jovens do Grupo Open foram 

convidados a integrar o Grupo Research, e aceitaram-se novos jovens, amigos ativos e 

motivados dos Dream Teens, com o objetivo de alargar a rede de jovens – “amigos dos 

dreamers”. 

Assim,  o Grupo Research constituído por 67 jovens após a inserção dos jovens do 

Grupo Open (n=24) e os “amigos dos dreamers” (n=30) totalizava 121 jovens.  
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Para além do trabalho por áreas temáticas, foi iniciado o trabalho por regiões 

geográficas e autárquicas dos jovens. Tal como nas áreas temáticas, também nas regiões 

existia um(a) coordenador(a) sénior a prestar o respetivo apoio aos jovens. 

 

PROCEDIMENTO 

Numa primeira fase, sublinhando que a participação era a nível nacional e para 

idades dos 11 aos 18 anos, todos os jovens foram convidados a participar através da sua 

resposta a um questionário online. Sendo posteriormente contactados via Skype para 

serem entrevistados e simultaneamente receber o documento com vista à obtenção das 

autorizações dos pais/encarregados de educação. 

Estabeleceram-se igualmente contactos com Universidades, Associações e 

Instituições que pudessem ser parceiros neste projeto, nomeadamente com a 

Universidade de Lisboa, Universidade Lusíada de Lisboa, Universidade Nova de 

Lisboa, ISPA – Instituto Universitário, Universidade do Porto, Universidade do 

Algarve, Instituto Politécnico de Beja, Programa Escolhas, IPDJ – Instituto Português 

do Desporto e Juventude/SEDJ, e UNICEF/PORTUGAL. 

Com base num trabalho anterior
6
, todos os jovens participantes do projeto 

receberam materiais para ler e comentar, usando redes sociais (FaceBook), Skype, 

emails, webpages e organizaram, com apoio dos seus coordenadores sénior, pequenas 

investigações nos seus contextos de vida. 

Os colaboradores sénior fizeram uma revisão da investigação desenvolvida nos 

últimos 3 anos em cada uma das áreas de investigação (enquadramentos concetuais), 

identificando novos enquadramentos teóricos, novos rumos e novos desafios. Incluem-

                                                             

6
 http://aventurasocial.com/arquivo/1284206834_jovens5.jpg  

http://aventurasocial.com/arquivo/1284206834_jovens5.jpg
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se também programas de intervenção nas respetivas áreas (empiricamente validados), e 

ainda documentos orientadores nacionais e internacionais (politicamente enquadrados). 

Apresentando ainda as ideias fundamentais da sua própria investigação na equipa nos 

últimos 10 anos
7
. 

A partir dessas investigações e apoiando-se na informação que lhes foi facultada, os 

Dream Teens produziram textos de reflexão, recomendações na área da saúde (anexo 1) 

e sugestões, apresentadas no I Encontro Nacional Dream Teens (encontro realizado 

entre os dia 22 e 23 novembro de 2014 em Lisboa, no qual se reuniram todos os jovens 

pela primeira vez de forma presencial). Sendo posteriormente os seus trabalhos 

integrados nos diferentes capítulos do livro que foi lançado no segundo ano do projeto.  

Numa segunda fase, para o segundo ano do projeto, mais jovens foram 

selecionados. Nesta fase, os jovens foram convidados a realizar o lançamento do estudo 

HBSC – Health Behaviour in School-aged Children, na sua autarquia e/ou escola, 

realizando simultaneamente a apresentação do projeto Dream Teens. Começaram ainda 

a desenvolver projetos individuais na sua área de residência e sempre que possível com 

o apoio da autarquia/escola. 

De forma a dessiminar o seu trabalho não só entre o seu grupo de pares e jovens do 

projeto Dream Teens, mas também na comunidade, para além do site, página de 

Facebook, foi criado um canal Youtube, um Blog e o MEO Kanal – Dream Teens.  

O projeto culminou com o II Encontro Nacional Dream Teens, realizado dia 1 de 

novembro de 2015, em que o objetivo foi apresentar todo o trabalho desenvolvido, bem 

como alargar a rede de jovens “Dream Teens” e continuar a desenvolver os seus 

trabalhos de forma mais autónoma.  

                                                             

7
 http://www.umaventurasocial.blogspot.pt/2014/04/10-years-of-social-adventure-2004-2014.html  

http://www.umaventurasocial.blogspot.pt/2014/04/10-years-of-social-adventure-2004-2014.html
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Se até à data o Dream Teens já era considerado uma boa prática na área da saúde 

pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Educação, com a entrega de 

uma lista de recomendações de comportamentos de saúde e bem-estar elaborada pelos 

jovens de todos os grupos temáticos, também o Ministério da Saúde, considerou o 

projeto uma boa prática na área da saúde. A “voz dos jovens” chegou ainda à 

comunidade através de uma reportagem realizada pela comunicação social no dia do 

evento e entrevista a um jornal diário. 

No ano de 2015, a autonomia dos jovens foi o conceito fundamental do Dream 

Teens. Com apenas os jovens do Grupo Research, seus amigos integrados e jovens mais 

motivados e participativos do Grupo Open, convidados a integrar o Grupo Research, 

enquanto população do Dream Teens, os jovens dispunham de autonomia para 

desenvolver pequenos projetos de investigação-ação nos seus contextos de vida e 

desenvolver posts para o Blog Dream Teens. Contando para tal com uma supervisão dos 

investigadores sénior da equipa, e tendo como data de apresentação dos seus trabalhos, 

o II Encontro Nacional Dream Teens. Neste evento, os jovens voltaram a ser ouvidos e 

reconhecidos pelo seu trabalho, não só pelo Ministro da Saúde, mas também por toda a 

população portuguesa através de nova reportagem da comunicação social e pela 

publicação do livro “Adolescentes – navegação segura por águas desconhecidas”, um 

livro desenvolvido em colaboração com vários investigadores especialistas em várias 

áreas de comportamentos de saúde e bem-estar, mas também pelo Dream Teens.  

Atualmente, uma nova metodologia foi adotada. Os grupos temáticos foram 

extintos e é um Grupo Core (n=15) de Dream Teens, um grupo de jovens mais 

motivados, ativos e empreendedores no decorrer do projeto, selecionados pelos 

investigadores sénior de cada grupo temático, que dinamiza os restantes jovens através 
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de teasers no Facebook e Twitter, assim como os restantes canais de comunicação 

Dream Teens (Blog, Kanal Meo – Dream Teens  (canal n.º 559838), Youtube e página 

Facebook). Nesta nova fase, os Dreamers não são apenas autónomos, são também 

“especialistas” de investigação júnior, desenvolvendo projetos individuais de 

intervenção participativa nos seus contextos de vida e promovendo a cidadania ativa dos 

restantes jovens Dream Teens e seu grupo de pares, contando para tal com a supervisão 

constante de um elemento da equipa sénior Dream Teens (via Facebook, Skype, email). 

Prevendo-se que no final de 2017, os Dream Teens tenham uma associação autónoma 

com o seu nome, ativadora de jovens ativos, dinâmicos e socialmente participativos, que 

desenvolvam projetos de investigação-ação na área dos comportamentos de saúde e 

bem-estar na sua região de residência. 

 

METODOLOGIA DO PROJETO 

O projeto teve dois momentos distintos de candidaturas: março de 2014 e 

abril/maio de 2015, de forma a ser obtido o maior número possível de participantes.  

Em março de 2014 todos os jovens de Portugal foram convidados a participar no 

projeto através do lançamento de uma call nas redes sociais, TV e divulgação através 

dos parceiros institucionais. A candidatura dos jovens teve uma seleção rigorosa no 

sentido de se cumprirem todos os requisitos exigidos no regulamento, foi efetuado um 

questionário online e uma entrevista, de forma a possibilitar a integração de cada jovem 

no projeto, bem como a aceitação do consentimento informado, no respeito pelas 

questões éticas do projeto. Foram também contactados, em diversos momentos do 

projeto os parceiros instituicionais, para se ir dando feedback e manter as parcerias 

ativas em todo o processo do projeto, bem como os respetivos apoios. 
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A coordenadora do projeto reuniu em vários momentos com a equipa executiva, 

colaboradores e parceiros instituicionais, acompanhando  o processo ao longo dos quase 

dois anos em que este projeto decorreu.  

No fim do primeiro momento da candidatura (março de 2014), tinham respondido aos 

questionários 298 jovens, 96 rapazes e 202 raparigas, 68 da zona Norte, 65 da zona Centro, 

105 de Lisboa e Vale do Tejo, 29 do Alentejo, 14 do Algarve, 10 da ilha dos Açores e 7 da 

Ilha da Madeira. Após seleção de candidaturas recebidas online (abril de 2014) e respetiva 

análise de candidaturas de jovens que se candidataram em duplicado,  jovens que não 

cumpriam o critério de seleção de idade, o número de jovens diminuiu para 258, 79 rapazes e 

179 raparigas, 68 da zona Norte, 62 da zona Centro, 101 de Lisboa e Vale do Tejo, 21 do 

Alentejo, 7 do Algarve e 1 dos Açores. Após as entrevistas com as respetivas autorizações dos 

pais/encarregados de educação o número de jovens que participaram no primeiro ano do 

projeto foi de 147, 49 rapazes e 98 raparigas com uma média de idade de 15 anos. 

Distribuídos posteriormente e de acordo com o seu nível motivacional, 80 jovens para o 

grupo Open e 67 para o grupo Research. 

Em ambos os grupos o trabalho assentava na interação via Facebook, através da 

publicação bissemanal de teasers (textos, imagens, vídeos, músicas) temáticos nas áreas 

da saúde, bem-estar e cidadania ativa, desenvolvidos e publicados pela equipa de 

investigadores sénior, com o objetivo de estimular a inclusão dos jovens no grupo, 

expressão de ideias e o debate. Constituindo-se como as principais diferenças entre 

grupos, o carácter dos teasers, mais gerais no Grupo Open e na subdivisão por seis 

grupos temáticos do Grupo Research:   1) Recursos Pessoais e Bem-estar: Saúde Mental 

e Qualidade de Vida; 2) Capital Social: Violência, Relações Interpessoais, Amigos e 

Família; 3) Amor e Sexualidade: Parentalidade e Gravidez; 4) Dependência, Consumos 
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e Acidentes; 5) Estilo de Vida: Saúde, Tempos Livres, Atividade Física e Imagem 

Corporal; e 6) Cidadania e Participação Social: Escola, Sociedade e Futuro. Todos eles 

coordenados e dinamizados por elementos da equipa de investigação sénior, que no 

decorrer do projeto apoiou o desenvolvimento em cada grupo temático, de pequenos 

trabalhos na sua área temática de intervenção, apresentados no I Encontro Nacional 

Dream Teens. 

No segundo momento de candidaturas, que decorreu entre abril/maio de 2015, foram 

transferidos jovens os jovens mais participativos do grupo Open para o Grupo Research e 

inseridos novos jovens amigos dos jovens participantes,  resultando na participação de 121 

jovens no segundo ano do projeto, 50 rapazes e 70 raparigas, 18 da zona Norte, 27 da zona 

Centro, 36 de Lisboa e Vale do Tejo, 33 do Alentejo, 6 do Algarve e 1 da ilha dos Açores. 

No final de 2015, foi constituído um grupo de jovens que continuará o projeto –  Grupo 

Core constituído por 16  jovens. 
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Metodologia 

Apresenta-se um quadro que pretende sistematizar a sequência da solicitação à participação dos jovens nas várias fases do projeto, 

nomeadamente na fase da candidatura, primeiro ano e segundo ano. 

 

Quadro 1 – Total de candidaturas - Respostas dos jovens à 1.ª Call (n=298) 

Jovens que responderam 1ª call (candidatura ao projeto1) 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade2 Total 

1 – Norte 24 44 15,3 68 

2 – Centro 23 42 15,3 65 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 35 70 15,3 105 

4 – Alentejo 6 23 15,2 29 

5 – Algarve 3 11 15,2 14 

6 – Açores 2 8 15,1 10 

7 – Madeira 3 4 15,5 7 

 96 202 15,3 298 
1
 Responderam a um questionário feito online 

2  Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos, porém nas candidaturas que recebemos tínhamos jovens mais novos e mais velhos. 
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Quadro 2 – Total de jovens selecionados a integrar o projeto (n=258/147
3
) 

 

Jovens que foram entrevistados1 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade2 Total 

1 – Norte 22 44 15,2 68 

2 – Centro 21 41 15,3 62 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 33 68 15,3 101 

4 – Alentejo 3 18 15,2 21 

5 – Algarve 0 7 15,2 7 

6 – Açores 0 1 15,0 1 

Subtotal 79 179 15,2 258 

TOTAL 49 98 15,2 147
3 

1 Entrevistas foram realizadas de forma individual 
2 Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos, e nesta fase foram excluídos 40 jovens. 
3 Seleção de jovens após as entrevistas + autorizações pais/encarregados de educação =147 jovens 

 

 

De seguida, apresentam-se quadros que pretendem sistematizar a divisão dos jovens por grupos de trabalho. 

 

Quadro 3 – Total de jovens selecionados a integrar o Grupo Open (n=80) 

 
Jovens Grupo OPEN 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade1 Total 

1 – Norte 4 9 15,3 13 

2 – Centro 5 18 15,3 23 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 14 23 15,3 37 

4 – Alentejo 0 5 15,2 5 

5 – Algarve 0 2 15,2 2 

 23 57 15,3 80 
1 

Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos. 
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Quadro 4 – Total de jovens selecionados a integrar o Grupo Research (n=67) 
 

Jovens Grupo Research 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade1 Total 

1 – Norte 2 11 15,1 13 

2 – Centro 7 7 15,0 14 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 13 13 15,1 26 

4 – Alentejo 4 6 15,2 10 

5 – Algarve 0 3 15,1 3 

6 – Açores 0 1 15,0 1 

 26 41 15,1 67 
1 Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos. 

 
 

 Como forma de unir os grupos de trabalho e criar apenas um grupo de jovens ativos e motivados, foi aberta uma nova call, na qual os Dreamers 

poderiam integrar os seus amigos no projeto, e convidados os jovens mais participativos do Grupo Open a integrar este novo Grupo Research. 

 

Quadro 5 – Total de candidaturas – Respostas dos jovens à 2.ª Call 
1
 (n=121) 

 

Jovens Grupo Research 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade2 Total 

1 – Norte 2 +0a+0b 11+2a+3b 15,3 18 

2 – Centro 7+1a+2b 7+6a+4b 15,1 27 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 13+5a+0b 13+3a+2b 15,2 36 

4 – Alentejo 4+2a+14b 6+3a+4b 15,3 33 

5 – Algarve 0 3+2a+1b 15,1 6 

6 – Açores 0 1 15,0 1 

 50 71 15,2 121 
1  

Jovens que estavam no Grupo Research inicial (n=67) + jovens que transitaram do Grupo OPEN para o Grupo RESEARCH (n=24
a
) + inserção de novos jovens 

(convidados/amigos dos dreamers) (n=30b) 
2 Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos 
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No I Encontro Nacional do Dream Teens, os jovens encontraram-se pela primeira vez 

presencialmente. 

 

Quadro 6 – Total de jovens que participaram no I Encontro Nacional Dream Teens nos 

dias 22 e 23 novembro de 2014 em Lisboa - IPDJ/Parque das Nações (n=50) 

 
Jovens I Encontro Nacional em Lisboa | 22 e 23 novembro 2015 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade1 Total 

1 – Norte 2 8 15,4 10 

2 – Centro 4 8 15,3 12 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 7 12 15,3 19 

4 – Alentejo 2 4 15,3 6 

5 – Algarve 0 2 15,2 2 

6 – Açores 0 1 15,0 1 

 15 35 15,3 50 
1 Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos. 

 

 

Entre os meses de dezembro de 2014 e abril de 2015, realizaram-se juntamente com 

a equipa sénior, os primeiros contactos com as Autarquias e Câmaras, com o objetivo de 

agendar uma reunião de apresentação projeto Dream Teens, representada por um 

Dreamer, com um representante do órgão de poder político local. Iniciando-se o 

trabalho a nível regional, através da elaboração de  projetos individuais com a finalidade 

de dar resposta a necessidades locais. 

Câmaras onde se realizaram reuniões (por ordem alfabética): 

 Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 Câmara Municipal de Almada 

 Câmara Municipal de Benavente 

 Câmara Municipal de Coimbra 

 Câmara Municipal de Faro 

 Câmara Municipal de Gondomar 

 Câmara Municipal de Guimarães 
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 Câmara Municipal de Lisboa 

 Câmara Municipal de Loulé 

 Câmara Municipal de Loures 

 Câmara Municipal de Oeiras 

 Câmara Municipal do Porto 

 Câmara Municipal de Santarém 

 Câmara Municipal de Sines 

 Câmara Municipal de Sintra 

 Câmara Municipal do Barreiro 

 Câmara Municipal dos Açores 

 

Com vista a preparar e apoiar os jovens nas suas apresentações do Dream Teens nas 

escolas/autarquias, foram realizadas duas reuniões intercalares no dia 11 de abril de 2015, uma 

na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e outra na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

Quadro 7 - Jovens que participaram na reunião intercalar de 11 de abril de 2015 em 

Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 

 

Jovens que participaram na reunião de 11 abril 2015 em Lisboa 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Total 

1 – Norte 0 0 0 

2 – Centro 1 2 3 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 6 7 13 

4 – Alentejo 1 5 6 

5 – Algarve 0 1 1 

6 – Açores 0 1 1 

 8 16 24 
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Quadro 8- Jovens que participaram na reunião intercalar de 11 de abril de 2015 no 

Porto-Faculdade de Desporto do Porto 
 

 

 

Jovens que participaram na reunião de 11 abril 2015 no Porto 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Total 

1 – Norte 2 8 10 

2 – Centro 2 2 4 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 1 2 3 

4 – Alentejo 0 0 0 

5 – Algarve 0 0 0 

6 – Açores 0 0 0 

 5 12 17 

 

Apresentações do Projeto Dream Teens e do Estudo Nacional HBSC 2014 realizadas 

pelos jovens nas Câmaras e Escolas (por ordem alfabética): 

 Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 Câmara Municipal de Almada 

 Câmara Municipal de Coimbra 

 Câmara Municipal de Gondomar 

 Câmara Municipal de Guimarães 

 Câmara Municipal de Faro 

 Câmara Municipal de Lisboa 

 Câmara Municipal de Loulé 

 Câmara Municipal de Loures 

 Câmara Municipal de Santarém 

 Câmara Municipal de Sines 

 Câmara Municipal de Sintra 

 Câmara Municipal do Barreiro 

 Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de D. Luís Mendonça Furtado 

 Escola EBS Tomás de Borba 
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 Escola Secundária Pedro Alexandrino 

 Escola Secundária Poeta Al-Berto 

 Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro 

 Escola Secundária Raúl Proença 

Nos meses seguintes, entre abril e setembro de 2015, foi finalizado o livro – 

Adolescentes – navegação segura por águas desconhecidas, Coisas de Ler, 

realizado em novembro de 2015, o II Encontro Nacional Dream Teens e 

traduzidos os dados do Estudo Nacional HBSC 2014 para inglês o qual deu 

origem a uma brochura que está disponível em 

http://aventurasocial.com/arquivo/1447689295_BROCHURA_ENG_F.pdf .  

Em outubro de 2015 foi realizado um workshop para a preparação do Meo 

Kanal – Dream Teens. 

Quadro 9 - Jovens que participaram no Workshop de 10 de outubro de 2015 em Lisboa 

- Faculdade de Motricidade Humana 

Jovens que participaram no workshop a 10 de Outubro de 2015 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Total 

1 – Norte 0 1 1 

2 – Centro 2 2 4 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 3 8 11 

4 – Alentejo 0 2 2 

5 – Algarve 0 1 1 

6 – Açores 0 1 1 

 5 15 20 

 

Em novembro de 2015 realizou-se o II Encontro Nacional Dream Teens. Os 

jovens vieram de todo o país, com apoio das suas escolas e autarquias, reunindo-se na 

Faculdade de Motricidade Humana. 

http://aventurasocial.com/arquivo/1447689295_BROCHURA_ENG_F.pdf
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Quadro 10 - Jovens que participaram no II Encontro Nacional do Dream Teens – 1 de 

novembro de 2015 em Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 

 

Jovens I Encontro Nacional em Lisboa | 22 e 23 novembro 2015 

Regiões Totalidade de Rapazes Totalidade de Raparigas Média de idade1 Total 

1 – Norte 0 10 16,4 10 

2 – Centro 5 5 16,3 10 

3 – Lisboa e Vale do Tejo 7 9 16,3 16 

4 – Alentejo 2 8 16,3 10 

5 – Algarve 0 2 16,2 2 

6 – Açores 0 1 16,0 1 

 14 35 16,3 49 
1 Um dos critérios para participar no projeto era ter entre 11 e 18 anos. 

 

A rede ficou formada e em dezembro de 2015 ficou a ser dinamizada pelo Grupo 

Core (n=16), com supervisão da equipa sénior. 
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Links: 

Site: http://dreamteens.aventurasocial.com/ (PT | EN) 

Blog: http://dreamteensaventurasocial.blogspot.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/redeDreamTeens  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvmeCsEDGgMd1971m2b5l8Q 

Meo Kanal: http://kanal.pt/#!559838 

 

O “RECRUTAMENTO”... 

Notícia TVI: http://www.publico.pt/multimedia/video/dream-teens-esta-rede-ouve-a-tua-voz-
201431923062 

 

OS EMBAIXADORES... 

Em Português  |  Com legendas em inglês 
Jorge Serafim:  
https://www.youtube.com/watch?v=CI4EmOt2lbk   
https://www.youtube.com/watch?v=8Cf9mtUlhdI 
 
Boss Ac:  
https://www.youtube.com/watch?v=i58NzIFNIrs 
https://www.youtube.com/watch?v=6-UFONUKyTA 
 
Nuno Barreto: 
https://www.youtube.com/watch?v=rMK8GtJrIE0 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd3_-rF6YSY 
 
Sílvia Alberto:  
https://www.youtube.com/watch?v=h4keXRln6WY   
https://www.youtube.com/watch?v=OFSa6Qjw0mk 

 

I ENCONTRO NACIONAL DREAM TEENS – 22/23 NOVEMBRO DE 2014 

Vídeo Versão Longa 11’ (Em Português  |  Com legendas em inglês) 
https://www.youtube.com/watch?v=CMg0ZddrVvs  
https://www.youtube.com/watch?v=_PSTFTykfyI 
 
Vídeo Versão Curta  2’ (Em Português  |  Com legendas em inglês) 
https://www.youtube.com/watch?v=DV4YmWR7PYY  
https://www.youtube.com/watch?v=VSwBUvN4Agw 
 
Vídeo Conjunto de Fotografias 
https://www.youtube.com/watch?v=8yJ7j46t4nE 
 
 

http://dreamteens.aventurasocial.com/
https://www.facebook.com/redeDreamTeens
https://www.youtube.com/channel/UCvmeCsEDGgMd1971m2b5l8Q
http://kanal.pt/#%21559838
http://www.publico.pt/multimedia/video/dream-teens-esta-rede-ouve-a-tua-voz-201431923062
http://www.publico.pt/multimedia/video/dream-teens-esta-rede-ouve-a-tua-voz-201431923062
https://www.youtube.com/watch?v=CI4EmOt2lbk
https://www.youtube.com/watch?v=8Cf9mtUlhdI
https://www.youtube.com/watch?v=i58NzIFNIrs
https://www.youtube.com/watch?v=6-UFONUKyTA
https://www.youtube.com/watch?v=rMK8GtJrIE0
https://www.youtube.com/watch?v=Cd3_-rF6YSY
https://www.youtube.com/watch?v=h4keXRln6WY
https://www.youtube.com/watch?v=OFSa6Qjw0mk
https://www.youtube.com/watch?v=CMg0ZddrVvs
https://www.youtube.com/watch?v=_PSTFTykfyI
https://www.youtube.com/watch?v=DV4YmWR7PYY
https://www.youtube.com/watch?v=VSwBUvN4Agw
https://www.youtube.com/watch?v=8yJ7j46t4nE
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Notícias na TVI: 
http://www.tvi24.iol.pt/videos/dream-teens-os-jovens-que-trabalham-para-mudar-o-
futuro/548b11950cf214f086d18241/578 
 
https://www.facebook.com/video.php?v=1582981338590656&set=o.296126833902387&type=2
&theater 
 
 
II ENCONTRO NACIONAL DREAM TEENS – 1 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6OBS4GRI9A 
 
Notícia na TVI: 
https://www.facebook.com/carolina.diogo.5/videos/1017709531621498/ 
 
 
AS RECOMENDAÇÕES PARA A SAÚDE 

http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/23D1EF38-AA48-457F-B9EC-
2F5A0F1936DB/0/Recomendacoes_DreamTeens2014.pdf 
 
 

AS “NOTÍCIAS IMPRESSAS”... 

Revista EDUCARE:  
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34102 
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34302 
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34523 
 
Público (Professor Dr. Daniel Sampaio):  
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mobilizar-os-jovens-1677293# 
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-futuro-da-dor-de-cabeca-1680602 
 
 
COMENTÁRIOS NO RELATÓRIO NACIONAL DO ESTUDO HBSC/OMS 

http://aventurasocial.com/arquivo/1437158618_RELATORIO%20HBSC%202014e.pdf 

 

 

  

http://www.tvi24.iol.pt/videos/dream-teens-os-jovens-que-trabalham-para-mudar-o-futuro/548b11950cf214f086d18241/578
http://www.tvi24.iol.pt/videos/dream-teens-os-jovens-que-trabalham-para-mudar-o-futuro/548b11950cf214f086d18241/578
https://www.facebook.com/video.php?v=1582981338590656&set=o.296126833902387&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1582981338590656&set=o.296126833902387&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=i6OBS4GRI9A
https://www.facebook.com/carolina.diogo.5/videos/1017709531621498/
http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/23D1EF38-AA48-457F-B9EC-2F5A0F1936DB/0/Recomendacoes_DreamTeens2014.pdf
http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/23D1EF38-AA48-457F-B9EC-2F5A0F1936DB/0/Recomendacoes_DreamTeens2014.pdf
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34102
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34302
http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=34523
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mobilizar-os-jovens-1677293
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-futuro-da-dor-de-cabeca-1680602
http://aventurasocial.com/arquivo/1437158618_RELATORIO%20HBSC%202014e.pdf
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A Participação Social é um direito fundamental na  

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Ouvir a VOZ dos jovens nas suas comunidades e aumentar a sua participação ativa promove o seu 

desenvolvimento e cidadania. 

É necessário criar condições e oportunidades para esta participação ativa. 

Os Dream Teens aparecem neste âmbito. 

 

OS DREAM TEENS RECOMENDAM PARA PORTUGAL, EM 

2015, NAS SEIS ÁREAS EM QUE REFLETIRAM: 

 

No âmbito dos Recursos Pessoais e Bem-Estar: 

1. Desenvolver uma campanha de sensibilização, a nível nacional, nas escolas e nos meios de 

comunicação social (TV, rádio, jornais e internet/redes sociais, etc) sobre as doenças mentais e suas 

consequências. Há um estigma sobre este tipo de doenças e é importante educar as pessoas. 

2. Aumentar a quantidade de especialistas disponíveis na área da saúde mental e as comparticipações nos 

medicamentos. Isto para que haja capacidade de resposta e um acompanhamento das pessoas com uma 

saúde mental debilitada e para que ninguém fique por acompanhar e tratar, seja por falta de diagnóstico, 

seja por falta de meios económicos para melhorar. 

3. Melhorar o bem-estar e a qualidade de vida através da criação de condições para aumentar hábitos de 

vida saudáveis, por exemplo:  

- Proceder à arborização dos passeios e espaços públicos, incentivando as pessoas a deles usufruír. 

- Promover a prática de exercício físico, desenvolvendo programas adequados às idades e preferências de 

cada pessoa. 

- Oferecer um maior apoio às instituições desportivas, artísticas e culturais. 

- Promover as boas práticas na área da alimentação, através da divulgação e concretização de diversos 

planos alimentares junto da população e nas escolas. 

- Aumentar os apoios aos programas de combate e prevenção dos consumos abusivos e dos 

comportamentos desviantes. 

- Sensibilizar a população para os níveis de poluição. 

4. Desenvolver e estimular o intercâmbio social, cultural e geracional entre jovens e idosos, através da 

criação de protocolos entre as escolas e os lares de idosos, com partilha de espaços de convívio e 

iniciativas recreativas conjuntas. 



 

 

5. Favorecer as condições ao nível laboral e familiar de modo a reduzir o stresse no trabalho e na família, 

através da implementação de estruturas de apoio às crianças, nomeadamente creches/ infantários nos 

locais de trabalho, permitindo, dessa forma, a proximidade dos pais. 

No âmbito do Capital Social e Prevenção da Violência 

1.  Incentivar nas Freguesias mais atividades para promover o envolvimento de pais e filhos  em 

conjunto: caminhadas, workshops, aulas de culinária, etc. 

2. Limitar a internet em locais públicos para favorecer as relações interpessoais. 

3. Alterar a lei da adoção, de forma a facilitar a adoção de crianças sem famílias. 

4. Incentivar a promoção de programas nas escolas com o objetivo de promover as competências 

pessoais e sociais e a regulação emocional. 

5. Aumentar o número de horas de atividades físicas, culturais e recreativas nas escolas, promovendo o 

trabalho de equipa e a promoção de relações interpessoais amigáveis.  

No âmbito do Amor e Sexualidade/ Parentalidade e Gravidez 

1. Manter a Educação Sexual como uma área prioritária em meio escolar, adaptada às idades dos alunos, 

assegurando  a informação e a formação de professores e pais, bem como o seu envolvimento ativo. 

2. Incentivar a formação de outros técnicos que intervenham nas escolas (psicólogos, médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, assistentes operacionais, etc.) através de uma articulação e criação de 

sinergias com Centros de Formação e Instituições de Ensino Superior. 

3. Realizar estudos de investigação para a compreensão da esfera relacional e afetiva da sexualidade nos 

jovens; do papel da família, amigos, escola e comunidade; da motivação e das competências dos 

adolescentes para ter comportamentos preventivos; bem como do modo de otimizar a concretização de 

mudanças permanentes associadas à saúde e ao bem-estar. 

4. Assegurar a existência de Gabinetes de Informação e de Apoio aos Alunos nas instituições do ensino 

básico, secundário e superior, desenvolvendo parcerias com instituições ligadas à saúde (hospitais e 

centros de saúde) e às associações de jovens. Esses gabinetes podem ter uma ação importante no 

esclarecimento de dúvidas e desenvolvimento de competências relacionadas com a sexualidade e com as 

relações interpessoais (assertividade, negociação do uso do preservativo, etc.) e inclusivé a dinamização 

de campanhas de prevenção. 

5. Desenvolver uma campanha de sensibilização, a nível nacional, nas escolas e nos meios de 

comunicação social (TV, rádio, jornais e internet/redes sociais, etc) sobre a vivência da sexualidade. Há 

ainda um tabu sobre este assunto e é importante educar as pessoas e ajudá-las a refletir nos preconceitos e 

a prevenir estigmas. 

 

No âmbito das Relações de Dependência e Acidentes 

1. Incentivar campanhas de sensibilização não só dirigidas ao tabaco, álcool e drogas 

mas também às novas dependências, através dos media, escolas, hospitais, centros de 

saúde, locais de grande aglomeração populacional e bairros problemáticos. 



 

 

2. Desenvolver, para além dos programas de prevenção de comportamentos de risco 

dirigidos ao consumo de tabaco, álcool e drogas, outros programas dirigidos às novas 

dependências tecnológicas, nas escolas e na comunidade. 

3. Promover a prática desportiva e as atividades de lazer, recreação e cultura, ao ar 

livre, na escola e comunidade. 

4. Manter os 16 anos como idade mínima para a compra de bebidas alcoólicas como o 

vinho e a cerveja, mas aumentar a idade mínima da compra de “bebidas brancas” com 

maior teor de álcool, para os 21 anos. 

5. Limitar a publicidade ao consumo de substâncias e aos jogos de azar nos meios de 

comunicação social e redes sociais. 

No âmbito dos Estilos de Vida Saudáveis 

1. Evitar que os jovens tenham que sair do País para trabalhar, porque queremos ficar e deixarmos o País 

não contribui para o seu crescimento.  

2. Ter direito a ir para a Universidade, sem ter de pensar se há dinheiro para isso. 

3. Tentar não envelhecer o País com uma situação económica que não permite a  promoção da 

natalidade. 

4. Diminuir as assimetrias criando reais possibilidades para todos os jovens, como por exemplo: o estudo 

da música e outras artes, a prática desportiva, o acesso à internet, o acesso a uma saúde e a uma educação 

de qualidade, etc. 

5. Melhorar as respostas institucionais de apoio aos jovens com deficiência e com doença crónica, quer 

em termos de acessibilidades, quer em termos económicos.  

 

No âmbito da Cidadania e Participação Social 

1. Incentivar a participação dos jovens nas suas comunidades. A participação poderia ser reforçada com 

uma educação sobre os seus direitos e também através da colaboração dos jovens na conceção, 

implementação, monitorização e avaliação de estratégias e programas de ação cívica. 

2. Informar os jovens sobre os projetos e programas já oferecidos pelas suas comunidades. A divulgação 

destes programas poderia ser mais intensa e feita nos locais que os jovens frequentam (Escolas, Clubes de 

Jovens, Autarquias), nas redes sociais (Facebook, Twitter e Youtube), e através de jovens que já estão 

incluídos nesses programas. 

3. Aumentar o âmbito dos programas de apoio que na sua maioria não visa a participação ativa dos 

jovens na sociedade. A maioria dos programas encontrados têm objetivos concretos de apoio a 

populações em risco (abandono escolar e problemas familiares). Sugere-se o desenvolvimento de 

programas inclusivos, focados na responsabilidade social, nas redes comunitárias e na interação, com 

vista à melhoria das localidades e promoção do sentimento de pertença de todos (entre-gerações, por 



 

 

exemplo incluindo jovens e idosos; de desenvolvimento da cultura e tradição locais; programas de apoio 

às artes para ajudar a embelezar a comunidade). 

4. Aumentar o âmbito dos programas existentes diluindo os limites de idade e outras condições: os 

programas para jovens adolescentes podem ser inclusivos, equitativos e sensíveis às questões de género e 

idade.  

5. Aumentar a articulação  entre os vários órgãos envolvidos (ex: Câmaras Municipais, as Juntas de 

Freguesia e as escolas). Sugere-se a mudança dos programas para perto dos locais que os jovens 

frequentam, sobretudo para os tornar geograficamente acessíveis. Sugere-se também o desenvolvimento 

de comissões da juventude, no âmbito das autarquias.  

 

Os Dream Teens aguardam instruções sobre como poderão ajudar o País a desenvolver estas ações. 

Durante o ano de 2015 debaterão ações nestas seis áreas, agora a partir das regiões onde vivem, 

procurando articular com as autarquias, escolas, centros de saúde, etc. 

 

Marcamos desde já uma reunião para dia 1 de Novembro de 2015, para debatermos os nossos resultados 

e apresentarmos as nossas propostas de mudança. 

 

Lisboa, 23 Novembro de 2014 
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