
SÍNTESE ARGUMENTÁRIO RITA 

 
- A Educação para a Saúde tem uma base comum de promoção de competências na área da 
Educação para a Saúde…com base nas competências interpessoais…  
(“porque há uma série de competências que não têm propriamente a ver com uma área 
específica da Educação para a Saúde mas abrangem todas as áreas”. “…porque nós, 
em Portugal, precisamos efectivamente de ter um programa de Educação para a Saúde 
e não temos”) 
 
- A Educação para a Saúde é um processo que tem sobretudo a ver com a escola, e as 
organizações da Saúde são um instrumento de apoio. 
(“Eu sempre tive aquela perspectiva que se devia ir pela via educacional, a mudança de 
atitudes tem que ser um processo contínuo…não se muda com campanhas, com 
acções pontuais…e um processo contínuo só a escola consegue fazer”) 
 
- O trabalho da CCPES é extremamente importante porque: 
      - ajuda, em particular, algumas escolas a cumprir o que está estipulado na Lei (99) 
      - articula através do CAN a Saúde e a Educação 
      - tem uma dimensão regional, pois havia elementos nos CAE que iam apoiar as 
escolas…e, esse acompanhamento de proximidade era fundamental  
     - dinamiza processos de formação  
     - a única falha é que só se apoiavam algumas escolas e a lei era para todas  
(“o decreto lei de 99 previa que a ES era para todas as escolas…a intenção era a de 
aplicar a todo o sistema…e por isso tivemos escolas a diferentes níveis…tínhamos 
escolas que já estavam integradas na rede e tinham práticas mais consolidadas…e 
depois tínhamos outras que não estavam integradas…eu própria procurei distinguir no 
questionário umas e outras, para que pudéssemos estruturar em termos de progresso 
as escolas…”) 
 
- Depois da CCPES houve uma conjuntura complexa com as sucessivas mudanças de 
governos e que essencialmente foi desfavorável para a Educação Sexual 
(“houve anos, épocas em que estavam sempre a mudar os secretários de estado, e 
novos assessores e lá levámos os dossiers”…) 
 
- A notícia do Expresso foi criada naquele momento com o intuito de descredibilizar o trabalho 
do Ministério da Educação e, em particular, a APF. 
  
- A Educação para a Saúde necessita de ter continuidade, caso contrário não há possibilidade 
de perceber os resultados. 
 
- O trabalho das ONG é importante e a celebração dos protocolos foi, naquele contexto, uma 
medida acertada.  
(“eu cheguei a fazer a pedido da Sra Secretária de Estado uma caracterização de todas 
as organizações que tinham intervenção no terreno…e algumas têm mais qualidade do 
que outras…porque eram mais antigas, porque tinham mais materiais, porque tinham 
mais dinheiro…o MDV tem uma linha mais católica, a APF não…mas ambas as 
intervenções são válidas). 
 
- O Ministério da Educação deveria ter relativamente à Educação Sexual um conselho 
consultivo em que estivessem representados todos os parceiros sociais, designadamente as 
ONG. 
 
 
 
 

 


