
SÍNTESE ARGUMENTÁRIO DINIS 

1.As questões da sexualidade eram parte do “conservadorismo, ou seja a repressão sexual 
fazia parte de uma determinada sociedade… burguesa” 
 
2.Do ponto de vista político, até meados dos anos 1980, havia um grupo de notáveis que 
defendia exactamente o direito dos jovens à contracepção. 
 
3. A APF  
- começa por fazer trabalho sobre Educação Sexual entre jovens, os professores não eram 
agentes privilegiados, e é dessa experiência que parte A partir da publicação da lei 3/84 a APF 
começa a investir na Educação Sexual  
(“pedimos audiências a tudo o que nos parecia, poder ter a ver com a lei… e fomos entregar 
as recomendações em nome próprio) e nunca mais deixa de o fazer”) 
- Assume um objectivo claramente político  
(“há uma intenção muito clara da nossa parte de influenciar o poder político na produção de 
políticas de educação sexual”).  
- A APF não quer apenas fazer o projecto-piloto de Educação Sexual, quer a partir desse 
programa novamente influenciar as políticas de Educação Sexual.  
(“A APF é que deu de facto o cunho técnico àquele projecto e, sem falsa modéstia, porque nós 
de facto éramos os únicos que tínhamos alguma competência técnica para o efeito”) 
 
6.A APF procura sistematicamente marcar a agenda em termos de política educativa nesta 
área  
(“Iamos mandando uns memorandos e íamos apresentando as nossas posições no sentido de 
dizer que aquela não era a política educativa que nós queríamos; que era um escândalo a 
promoção da saúde estar no ponto zero nas escolas; que era preciso retomar e reestruturar 
essas coisas, e então fazemos isso, quer em termos de opinião pública nos jornais, quer em 
vários memorandos que fomos mandando para os ministros, sobre a… é assim: cada ministro 
que aparecia nós tínhamos que fazer esse trabalho, portanto… íamos sempre fazendo este 
trabalho… de apresentação de propostas, etc. etc.”) 
 
4.Durante muitos anos (pelo menos até 1993) não há investimento do ME na área da 
Educação Sexual, e há movimentos que procuram impedir quer o trabalho da APF nas 
escolas, quer algumas iniciativas particulares dos centros de saúde. Há dois tipos de oposição 
à Educação Sexual tal como a APF a entende: Umas, a daqueles que defendem uma 
Educação Sexual católica (durante anos aglutinado o MDV e a CONFAP) mas são tolerantes 
para com outros posicionamentos. Outros, que sem assumir essa militância católica de forma 
tão clara, se opõem a qualquer tipo de iniciativa das escolas nesta matéria.  
(“A campanha no expresso que é uma campanha feita, novamente por grupos muito 
claramente hostis à APF… portanto, os Juntos pela Vida, a Associação das Famílias 
Numerosas, a Federação Portuguesa pela Vida, os do costume… Portanto são sectores 
extremistas, completamente…”) 
 
5.Os protocolos do ME com as ONG foram uma medida positiva, permitindo fazer 
aconselhamento técnico e apoio técnico aos projectos nas escolas.  
(“A Mariana Cascais acaba por implementar uma política, dela e do Justino que é: Educação 
Sexual para todas as escolas. É assim: “vamos chamar os que são a favor da despenalização 
do aborto, que é o caso da APF; vamos chamar os que são contra a despenalização do 
aborto, que é o MDV; vamos chamar outros que é sobre a SIDA; e, portanto, vamos ver”… E 
saem três protocolos com as ONGs”.) 
 
7. Os movimentos contra a Educação Sexual e contra a lei do aborto têm esse tema na 
agenda, a par de outros, pelos quais lutam activamente. 
 (“estão ligados àquele movimento da Escola Livre, sabe? É um movimento … que é contra a 
escola pública”) 
 
8. A ES não é (nunca foi) uma área prioritária para o ME  
(“O ME não estava a pensar fazer nada. A Educação Sexual é uma coisa que eles haviam de 
discutir quando tivessem posto a escola e os professores na ordem, que era um bocado, 



digamos as prioridades políticas desta ministra e do Valter Lemos”). 
 
9. É importante de facto generalizar os processos de educação para a saúde e dentro disso, a 
Educação Sexual e os protocolos com as ONG são um recurso essencial para o conseguir 
(“eles-GTES estão a propor coisas concretas, agora o que eles também estão é a deitar fora 
um recurso essencial na Educação Sexual- desde o princípio quiseram acabar com os 
protocolos). 
 

 

 


