
 

 

INFLUENCIA SOBRE AS POLÍTICAS 

 

Actor Categorias/marcadores registo 
AFONSO Influencia sobre a 

elaboração do projecto 
piloto de educação 
sexual em Portugal 
(via APF) 

Já se falava de um projecto piloto…aliás já havia um que vinha de 1982…a ideia era, e espero não 
estar errado, mas no fundo havia ali uma tentativa de aplicar a lógica do projecto das 
Canárias, do projecto Harimaguada em Portugal…foi uma estratégia bem sucedida em 
Espanha…as ilhas Canárias tiveram o projecto de Educação Sexual com pés e cabeça e mais bem 
sucedido dos anos 80 num contexto muito conservador…portanto a ideia era: nós gostávamos de 
demonstrar como isto é possível…e portanto temos uma escola interessada e portanto 
gostávamos de fazer para avaliar e mostrar como isto é interessante e pode ser feito…e o projecto 
ia sempre para o Ministério, numa fase foi o Gil Vicente, os que já tinham historial e houve uma 
outra fase em que foi a Luís António Verney…e o projecto ia sempre para o Ministério e vinha 
sempre chumbado. Daí que quando a Carlota vai para aquelas funções, a APF falou com ela, 
porque escusava de ir pela via ministerial, dissemos-lhe: como vocês agora têm uma série de 
escolas e coordenam isto tudo, não querem fazer isto a meias? E então a apresentação do projecto 
foi feita com o apoio da Carlota, ela disse: está bem, fazemos isto com vocês.  

ALFREDO  S/ referências 
CONSTANÇA REEPS fundamenta 

RNPES 
 
 
 
 
 
 
 
Tentativa de continuar a 
RNEPS a partir das 
agências internacionais 
 

(…) que eu comecei com a promoção da saúde no Ministério da Educação, porque depois tinha que ter 
dupla tutela quando... se desenvolveu o processo das redes, da Rede das Escolas Promotoras da 
Saúde, portanto fui directamente quando entrei, fui directamente para Tessalônica, onde estava a 
decorrer, portanto só assisti ao fim da conferência, a Conferência Europeia das Escolas Promotoras de 
Saúde, onde se delinearam uma série de princípios, o projecto da Rede de Escolas Promotoras de Saúde 
tinha sido iniciado em 94 em Portugal, com 10 escolas e 4 centros de saúde, em todos os países europeus 
tinha sido muito bem avaliado, pelo que decidiram a sua disseminação! Portanto, como já havia 
antecedentes também relativamente ao PES, que era um programa... 
 
Quando pedimos várias vezes ao poder politico, na altura tive imensas reuniões com a Secretária de 
Estado, gastei horas a tentar explicar o que é que era e para quê é que servia, os encontros 
internacionais, veio cá inclusive a responsável da OMS 
 



Comparação 
internacional 
Tentativa de continuar a 
RNEPS a partir dos 
dados favoráveis 
 
 

Não tinham, em muitos sítios, não em todos, mas em alguns países a relação educação / saúde não tinha 
sido conseguida, e portanto Portugal, segundo a avaliação internacional ficava sempre nos 5 
melhores, ao nível dos 42 países que integravam a Rede Europeia. 
 
 
Como dois outros, duas outras avaliações, encomendadas pela Comissão Europeia à Universidade Livre de 
Bruxelas, o EVA2 e o EVA3, que, de facto reconheceram Portugal como um dos países que tinha uma 
boa avaliação e que de facto o processo da Rede das Escolas Promotoras de Saúde era um 
processo que contribuía na sua globalidade para um avanço em termos de qualidade de processo e 
de qualidade de bem-estar na escola... 
 

DINIS APF adapta vídeo 
dinamarquês para a 
maleta pedagógica do 
IIE (DPS) 
 
 
 
 
Projecto Harimaguada 
como fonte para o 
projecto piloto de 
Educação Sexual 
 
 
Publicação do ME posta 
em causa por causa da 
recomendação de 
materiais do projecto 
Harimaguada. 
Protocolos do ME com 
as ONG são cancelados 

Era lá fora, portanto. Era uma coisa dinamarquesa, acho eu. Era uma tradução dinamarquesa… tinha 
lá umas partes um bocado mais ousadas, e tal… mas havia umas cenas esquisitas … umas pessoas 
que diziam: “ah eu vou lá e passo o vídeo, mas tiro o som”… Porquê?.... Porque, por exemplo os 
meninos riam muito.  E então havia pessoas que ficavam chateadas porque no vídeo ouviam-se muito os 
miúdos a rir… com medo que aquilo incentivasse o próprio barulho na aula… Foi assim. Só sei que o 
vídeo… Portanto, é assim: necessitava de uma maior explicação. Mas isto é uma prova de que havia uma 
relação de trabalho boa, entre a APF e o IIE. 
 
Mas era mais do que isso. Era partir desse programa para, novamente influenciar as políticas de 
Educação Sexual. E a Carlota disse: “Eh pá, tenho que falar com a ministra”. E a ministra, que era a 
Manuela Ferreira Leite, disse :”Sim, faça-se, desde que os pais sejam auscultados”. Ok. Os pais são 
auscultados. E ela aprovou um orçamento para três anos e fizemos um projecto de Educação Sexual. Em 
cinco escolas, nas cinco regiões educativas e nos vários graus de ensino 
 
É assim: isso é um exercício num manual que é feito há 20 anos aplicado em Salamanca, Espanha, pelo 
colectivo Harimaguada e que nunca… quero dizer… ele aparece aqui, este manual aparece aqui e o que é 
que os tipos fizeram? Os tipos foram e viram bibliografia comentada e leram e sublinharam tudo, 
tudo, tudo… e depois cortaram, tiraram aquilo que queriam tirar, fizeram uma montagem… 
Eles nomearam um grupo de trabalho, coordenado (…) que era hostil à APF…, não me pergunte também 
porquê… porque não era antes… passou a ser. Eu acho que teve a ver com isso… 
 

ROSA REEPS fundamenta 
RNPES 
 
 

1.(…) uma Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, este conceito vem desde 1994, porque é 
quando Portugal pertence, começa a pertencer à Rede Europeia...das Escolas Promotoras de Saúde! 
Ora bem, quando eu chego apanho Portugal com 1000 e tal escolas.... eu depois posso-lhe dar os números 
mais exactos, 1000 e tal escolas promotoras de saúde, e a ideia era haver um núcleo de escolas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GTES-Linhas de 
definição curricular 
Inspiradas numa análise 
do currículos dos vários 
países 
 
 
 
 
 
Justificação para a 
mudança por novas 
filiações Internacionais 
(SHE) 
 
 
 
Publicação do ME posta 
em causa por causa da 
recomendação de 
materiais do projecto 
Harimaguada. 
Protocolos do ME com 
as ONG são cancelados 

promotoras de saúde... sobre as quais se fazia um acompanhamento, monitorização e avaliação, e as boas 
práticas daqui, emanar para o terreno! 
 
Porque ele, houve um processo que eu acho que foi importante, há pessoas críticas talvez... mesmo no 
meio, no seio da equipa era a questão das RNEPS com três mil e tal escolas, não é? As pessoas 
criticavam-nos, três mil e tal é um disparate, como é que eu consigo monitorizar? E é verdade que fazendo 
um percurso, que para os outros países da rede europeia não havia nenhum país com uma taxa de escolas 
tão elevada! Nem pensar, não é? Porque é difícil, não é? 
 
 
(…) O que é que nós propusemos a mais, que constava no relatório preliminar? Fizemos uma revisão de 
como era a educação para a saúde lá fora...nomeadamente como estive em Genebra, só posso falar 
de Genebra...porque são 26 Cantões, cada um tem a sua metodologia, eles tinham momentos, não 
havia propriamente uma educação assim para a saúde, não há...agora, há pausas, há momentos em 
que se juntam os alunos todos das escolas para falarem do tema da sexualidade! E os miúdos faziam 
imensas coisas, de forma que um miúdo do 7.º ano de escolaridade uma vez veio ter comigo e diz-me: 
“Olha, sei perfeitamente que ainda não posso ter relações, ou antes, eu posso, mas as raparigas não 
podem porque elas ainda não têm o útero formado...” e ele explicou-me aquilo tudo! 
E era um miúdo do 7.º ano, pronto, 13, 13 anos... 
 
(…) 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”... E temos representação aqui! E os temas, mais ou menos, 
tive o primeiro lançamento do SHE foi em Novembro, onde eu estive presente e muito preocupados 
também com alimentação, actividade física e alguns, nomeadamente os países, os novos agora do leste 
que aderiram, com a sexualidade. 
 
Hoje em dia já vi outros materiais de outras organizações, tão ou mais! Mas pronto, o que se calhar o 
problema era que era o Ministério que divulgava, não é? O problema das imagens, é que aquelas 
imagens... deixe-me ver aqui, que eu acho que até quem está à frente disto, desta HARIMAGUADA…E 
é um programa das Canárias, justamente! É que aqui nos chove imensa coisa! Porque aquilo tanto 
quanto me foi dado a perceber, aquilo estava efectivamente nos livros do HARIMAGUADA), não é? 
“Se tens algum lugar onde sentes prazer, ou não sei o quê?” assinala os lugares. E depois acho que 
eram algumas perguntas... o objectivo era para detectar eventuais abusos... sexuais, ou eventuais 
situações de pedofilia, etc.! Tanto que aquilo foi descontextualizado! Quer dizer, pôs-se a imagem 
assim sem a menor explicação! Ora, isso é desvirtuar completamente! Atenção que eu também não vi no 



seu contexto real! Não é? 
 

RITA Cópia de materiais da 
Unesco 

A Unesco tem vários materiais que  Portugal devia estudar e adaptar...e portanto, com algumas 
dificuldades, conseguimos isso...mas havia uma pressão enorme... 

INÊS REEPS fundamenta 
RNPES 
 
 
 
 
 
 
 
Justificação para a 
mudança por novas 
orientações 
Internacionais 
(SHE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura dos dados 
internacionais de forma 
menos positiva 
 
 
 
 
 
 

Não, normalmente o que, no tempo da Professora Carlota começou o tal movimento, chegou a Portugal 
o tal movimento das escolas promotoras de saúde, portanto, isso é um conjunto de escolas pela 
Europa inteira e também pelo resto do mundo, porque eu quando estive fora, tive contacto com o 
movimento das escolas promotoras de saúde australiano, não era este mas era outro, e no Canadá e 
nos EUA também há! Portanto há, nós temos o europeu, escolas europeias de saúde, mas também há 
nos outros países! E portanto, basicamente a ideia é… e isso apoia-se um bocadinho naqueles documentos 
da Organização Mundial de Saúde: a participação dos jovens, o ambiente da escola ser um ambiente 
saudável, as escolas terem que dar condições aos jovens para a prossecução do seu projecto de saúde... 
 
(…) portanto as escolas... isto foi o inicio da obrigação ou da vinculação de algumas escolas a este projecto 
de saúde! Depois recentemente, numa reunião que a OMS teve já mais recentemente, penso que foi no 
ano de 2000, que foi no norte da Holanda, eles concluíram que depois destes anos todos com estes 
projectos das escolas promotoras de saúde, que havia uma prescrição da parte da própria 
Organização Mundial de Saúde dos governos se apropriarem do projecto e de os tornarem 
sustentáveis à luz das leis dos próprios governos, ou seja, já não era um projecto... 
 
E eu penso que desde essa altura.. e agora a comissão de gestão das escolas promotoras de saúde 
mudou, descentralizou-se da Organização Mundial de Saúde e passou a ser gerida por uma 
universidade do norte da Holanda e, portanto, basicamente os governos estão a tentar criar politicas que 
permitam que esse processo não pare e pronto, e que não seja só um processo com algumas escolas...que 
seja uma política nacional de promoção da saúde! 
 
E o que é que acontece? Em Portugal na altura havia… ao passo que na Europa toda havia tipo 80, 90, 100 
escolas promotoras de saúde por país,...... e estamos a falar de países como a Alemanha, a Holanda, por 
aÍ fora, em Portugal que é este país pequenino havia 3900 escolas promotoras de saúde! Portanto 
obviamente que não se podia estar a falar da mesma coisa! Está a ver?! Portanto, uma realidade que 
produz por país 100 escolas, não podia ser a mesma realidade que num país mais pequenito, com mais 
insucesso escolar e com mais dificuldades económicas da Europa dos 17... nós não podíamos ser o país 
que tinha 3900 escolas! Não era a mesma, não estávamos a falar da mesma coisa! O que é que 
aconteceu? Essa mudança dessas 80 ou 100 escolas que os outros países tinham para essas 3900 
escolas… era de algum modo uma mudança necessária, e era isso mesmo que a Organização Mundial de 
Saúde quereria…mas tinha que ser com outro género de condições, era uma mudança na própria política 



 
 
 
 
 
 
Articulação Saúde-
Educação como 
recomendação da OMS 
 
Exemplos do currículo 
de outros países 
 
 

do sistema…porque não é a mesma coisa! se correspondesse a um aumento da qualidade do trabalho nas 
escolas…mas eu só podia ficar muito perplexa, porque é que…vendo o mapa, normalmente Portugal está 
sempre na “caudinha” da Europa nestas questões educativas, e analisando-o era 100, 80, 70, 40, 20… e 
depois 3000 e qualquer coisa em Portugal, não era normal, não é?  
 
 
Neste momento há...negociações…A outra coisa que nós pensámos é que isto tinha que ser uma 
articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, isto porque já vem dos tempos da 
OMS,  como é que isto se faz? 
 
 nós pensámos numa disciplina de Saúde, como há por exemplo na Finlândia, que é um projecto que 
funciona muito bem e eu apostaria muito nessa ideia, e nós mudámos de ideias, porque as pessoas 
podem mudar de ideias, exactamente pelo confronto com as populações escolares e com o horror 
das pessoas em relação ao aumento da carga horária, porque os miúdos têm horas infinitas de estudo...  
 

BEATRIZ Formação de 
professores em parceria 
transnacional 
 
 
Impulso a políticas de 
luta contra o trabalho 
infantil 
 
 
Consolidação/base das 
políticas 

1.Depois também coordenei a nível nacional a formação de professores, de técnicos de saúde e de outras 
associações ligadas à prevenção da SIDA, sendo coordenadora de um projecto de prevenção da SIDA, não 
só ao nível de uma ligação com a Galiza, fizemos um primeiro projecto transnacional, portanto com a região 
norte e depois no ano de 1997 formámos para cima de 1000 professores 
 
 
2. Porque havia uma Sra., Suzanne Williams da “Save the Children”, que dizia que havia em Portugal 200 
mil crianças a trabalhar, de acordo com estatísticas, quer dizer, tínhamos que ter uma grande quantidade 
de crianças... Esse grupo fez um relatório preliminar que deu conta do que é que se estava a passar... ... E 
fez propostas. Uma das propostas foi encontrar uma medida de educação e formação que permitisse 
recuperar esses jovens que já estavam no mundo do trabalho, portanto para a escola e ao mesmo tempo 
prevenir que eles e outros não abandonassem a escola 
 
Nós trabalhamos mesmo, como eu lhe disse a convenção 182 da OIT, que é exactamente sobre as 
chamadas piores formas de trabalho infantil, eu nem gosto muito da palavra “trabalho” para isto, mas é OIT 
ao fazer uma convenção só sobre isto deu visibilidade a estas situações. Deu visibilidade à prostituição e à 
exploração sexual para efeitos económicos... 
 

TERESA Constituição de um 
grupo de missão 
 

(…) na parte física! Ora é no princípio da década de 70, ainda antes do 25 de Abril, que o então Director do 
Instituto Câmara Pestana, durante um congresso na Suiça, teve ocasião de conhecer o que lá estavam a 
fazer no âmbito da Educação Sexual na Escola e tomou a iniciativa de reunir entre nós um grupo de 



trabalho que reflectisse sobre as possibilidades de desenvolver em Portugal um projecto semelhante. 
 

CLAÚDIA Formulados a nível 
europeu 
Princípios de uma 
escola promotora de 
Saúde 

Sim, havia…até a nível europeu, aliás eu nem sei como é que ficou…mesmo em termos 
europeus…porque é assim, os critérios das EPS foram promovidos a nível europeu, nas suas várias 
dimensões. 

VITOR Dados comparativos 
internacionais sobre a 
gravidez adolescente 
Introdução pelos 
partidos na contenda 
política 

Continuo sistematicamente a ouvir a alusão de que Portugal era o primeiro país, segundo país da União 
Europeia! Para já, é mentira, porque como entraram países de leste, segundo eu costumo dizer, é 
muito mais importante, do que o lugar do ranking que nós ocupamos agora, ver a evolução do 
fenómeno e a evolução do fenómeno dá-lhe dados exactamente ao contrário! Desde há vinte anos para 
cá, ano após ano, a percentagem de nascimentos em mães com menos de vinte anos desce, desde há 
vinte anos para cá, que as taxas de fecundidade 
 
Nós já estamos a entrar em padrões muito mais aceitáveis, até mesmo em termos de União Europeia. 
Agora o argumento é que se fala é o segundo país da União Europeia que... isto é tenebroso, por exemplo 
quando nós.....  

ISABEL  s/ referências 
CATARINA  s/ referências 
SARA  s/referências 
NUNO  s/ referências 
ANDREIA REEPS fundamenta 

RNPES 
 

Portugal era o país que tinha mais escolas…e éramos considerados os que tinham melhores práticas. 
Éramos sempre convidados…todos os anos havia um Congresso Internacional da área e a gente lá ia e 
era muito engraçado, pronto, porque acho que tínhamos uma excelente relação com eles e eles 
consideravam que era um trabalho notório e inovador, que inicialmente foi até muito mais impulsionado, 
acarinhado, sustentado - pelo Ministério da Saúde. 
 
Investiu imenso ou «delegou» na Carlota – e a Dr.ª Carlota delegou em  nós integrarmos o programa 
europeu das escolas promotoras de saúde, que era uma coisa da OMS, OMS secção Europa. E foi aí 
que eu comecei, pronto, no Ministério da Educação, porque nós já antes fazíamos aqui no SPTT trabalhos 
com as escolas, instituições de menores 
 
Depois, aquilo foi evoluindo; houve cá uma Conferência Internacional - na altura já era Secretária do 
Estado a Ana Benavente e foi criado o CAN– que era o Centro de Apoio Nacional da Rede Nacional das 
Escolas Promotoras de Saúde, eu fui…integrava o CAN, inicialmente, pela parte da educação; 
Mas, entretanto, nem sei como é que foi a evolução, não sei como é que está a rede das escolas 



promotoras de saúde – estou a falar mesmo da internacional - não sei, perdi o pé… 
 

BARBARA Referendo sobre IVG Exactamente para alertarmos para problemas que podem estar a surgir e tivemos muito êxito com aquela 
investigação que fizemos antes da discussão da despenalização, da IVG, fizemos uma investigação 
sobre as mulheres que tinham abortado e quais os motivos que as tinham levado a abortar e que foi 
decisiva para realmente, esperemos nós, para haver uma boa adesão ao refendo e à votação. 
Inclusivamente fomos louvados mas o Governo notou essa nossa mão, aí fomos ajudados pela IPPF 
que nos financiou esse projecto. 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ANGELA  s/ referências 
   
 


