
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO ROSA 

 
1.A RNEPES  
- era um núcleo de incubação de boas práticas na área da Educação para a Saúde 
- A avaliação das práticas das escolas era feita pela administração central a partir de um 
questionário 
- O fim da RNEPS teve a ver o grande alargamento da Rede (passou-se para 3407 escolas) e 
com a impossibilidade de lhes garantir o apoio que antes lhes era facultado 
- O mais importante foi a parceria entre o Ministério da Educação e da Saúde, essa parte 
correu muito bem. 
 
2. O GTES 
- surge em 2005, para resolver as questões de Educação Sexual que vieram a lume em 
notícias de jornal  
(“nesta altura em 2005, para resolver estas questões do problema sexual, porque não foi o 
problema da saúde que surgiu foi mesmo o problema da educação sexual que fez espoletar…) 
- faz audições a vários sectores da sociedade civil, produz relatórios em que se definem regras 
importantes(tal como a existência de um coordenador de escola) e conteúdos mínimos, e um 
edital de candidatura para as escolas apresentarem projectos”) 
 
3. A Educação Sexual deve ser enquadrada no percurso de vida de cada aluno 
(…”há muitos assuntos que têm de ser enquadrados se calhar na vida pessoal e no percurso 
pessoal de cada um... para eles verem que aquilo tem a ver com o corpo deles, tem a ver com 
repercussões de futuro.. provavelmente eles adquirem aí os conteúdos”) 
 
4. O que as instituições supranacionais fazem em matéria de Educação para a Saúde 
influencia aquilo que se faz em Portugal  
(“não faz sentido falar de uma Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, porque 
entretanto também o movimento internacional, o movimento europeu mudou, e agora estamos 
representados no SHE que é o “Studies for Health in Europe”...) 
 
5. Os circuitos de relação com as escolas sempre foram e continuam a ser dominantemente 
do centro para as regiões e para o local vice-versa, há quem considere importante que assim 
seja (Embora nunca chegue às escolas sem passar pela região…nunca mando nada para as 
escolas sem dizer às regiões e vice-versa). 
 
6. São parceiros do ME nesta área desde sempre o ministério da Saúde, o IDT e mais 
recentemente o IPJ (…) e há muito boa colaboração com a CONFAP 
 
7. A noticia do Expresso usou o material fora do contexto, foi intencional para o desvirtuar 
 
8. As ONG (2002-2005) estavam a fazer um trabalho que competia ao Estado fazer 
(o GTES suspendeu esses protocolos e chamou a si, o que é extremamente importante, 
também foi outra das mais-valias do GTES não é? Chamou a si, efectivamente a 
responsabilidade a si, Ministério da Educação, ou restituiu a responsabilidade do Ministério) 
 
9. A aposta do ME deve ser na formação dos coordenadores de escola (com as 
ESEs/universidade em algumas regiões) e na construção de referenciais  
(As escolas, nós às vezes andamos muito preocupados em produzir trabalho, não, eu acho 
que o que nós neste momento precisamos de produzir é mesmo referenciais como estes, 
porque depois o resto elas fazem.) 
 
10. Há oposição à Educação Sexual nas escolas, esses defendem que deve ser um tema 
tratado pela família, mas há alturas em que estão activos, e noutras parecem desaparecer. 
(Na reunião do GTES, eles afirmaram que quem deve tratar da sexualidade dos seus filhos 
são as famílias! (…) Eu tenho é que pensar nos outros também!”, não é? Aqueles cujos pais 
efectivamente não têm capacidade para trabalhar esses temas! 



 
11. O papel da administração é o de lançar os guiões, com base nos quais as escolas fazem 
os projectos com os quais concorrem, e depois fazer a avaliação desses projectos das escolas 
(Só através de questionários! É como agora! Agora também a avaliação que eu faço é, ponho 
o questionário on-line, depois passa-se para SPSS e depois analisamos o que obtivemos!) 
 
 
 

 

 

 

 


