
 

INFLUENCIA SOBRE OS ACTORES 

Actor Categorias/Marcadores Registo 
AFONSO APF 

Projectos e materiais 
pedagógicos 
estrangeiros 
inspiradores 
 
Hipóteses, modelos 
inspiradores 
 
 
 
 Estudos americanos 
Conclusões duvidosas 

Bom, eu quando entrei para a APF em 80 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… 
 
Os alemães por exemplo tinham a ideia do “Sex information”, o modelo deles começou assim e durou 
anos, ena Suécia também…Podemos pensar dessa forma assim e considerar que o resto se faz 
noutros sítios… 
 
 
 
(…) mas agora quando me aparecem com estudos americanos para mostrar que desde que há a pílula 
há mais aborto, que há mais cancros…coisas alarmistas a nível do grupo… 
 
 

ALFREDO Formação especializada 
no estrangeiro 
 
 
 
Parcerias entre 
organizações 
congéneres 
 

A DGS também me facilitou uma estadia de 15 dias na Bélgica a frequentar serviços de planeamento 
familiar, serviços de acompanhamento com consultas para jovens e hospitais de referência e as coisas lá 
estavam muito bem estruturadas, portanto tive esse apoio muito forte da DGS. 
(Pós 25 Abril) 
 
Encontrávamo-nos para programar iniciativas conjuntas, promovemos acções de formação para 
médicos e enfermeiros, houve dois encontros na Galiza com técnicos dos CS portugueses e 
galegos… 

CONSTANÇA Formação Pós graduada 
no estrangeiro 
 
 
 
 

Entretanto tive uma bolsa da Fullbright para ir para os EUA na área da... da Nutrição e Saúde, Saúde 
Internacional, acabei por fazer lá um mestrado de Saúde Internacional, 
O doutoramento foi na área, como lhe digo, da educação alimentar, com orientação da Professora Isabel 
Contente, da Universidade de Columbia, em Nova York, e... depois do doutoramento, dediquei-me muito ao 
aleitamento materno, às questões do aleitamento materno... Fiz um curso em Londres... outro em  
Kerkrade, na Holanda, um curso da OMS-UNICEF, comecei a fazer... cursos a pedido da OMS-UNICEF, 



 
 
Publicação em revista 
internacional 
 
Exemplos de projectos e 
modelos Educação para 
a Saúde de outros 
países 
 
 
 
 
 
 

portanto em Bratislava, formação de formadores em aleitamento materno, 
 
[um artigo seu] estará publicado numa revista “International Journal for Health Promotion and Education 
 
 
A Inglaterra tem programas de promoção da saúde fantásticos! Fantásticos! De 
referência,...comprovadamente efectivos, mas que depois têm dramas terríveis, e isto tem a ver 
também com questões de cultura, de desenvolvimento social, e portanto não nos podemos focalizar 
apenas em programas que academicamente são muito bons, e que até, em termos de comunidade são 
muito bons, mas que acabam por abranger uma comunidade relativamente restrita, não criando a tal 
coesão social que é necessária,... e aliás que está demonstrado, que é um dos determinantes da 
saúde fundamentais, tanto que, por exemplo em comunidades, há estudos feitos até nos EUA 
em comunidades com uma forte coesão social, comparando com outras 
comunidades......que têm os mesmos tipos, o mesmo tipo de factores de risco, por 
exemplo, o tabagismo... 
 

 
DINIS APF 

Inspiração em modelos, 
projectos, materiais e 
experiências de outros 
países 
 
 
Filiação internacional 
IPFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APF- organizações de 

(…)trazíamos sempre experiências estrangeiras. Em 1984 trouxemos uns tipos de Barcelona, depois em 
1985 trouxemos uma fulana do Québec 
Fomos buscar um vídeo lá fora, era a 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. 
 
É assim: a APF faz parte da IPPF. IPPF é International Planned Parenthood Federation. Há várias APFs 
da Europa… A IPPF, como Federação Internacional, tem trabalhado, digamos, relativamente pouco, 
enquanto tal, na Educação Sexual. Na União Europeia que é o contexto mais próximo… a IPPF funciona 
por regiões… é como a OMS…A IPPF é uma organização enorme, portanto, em termos mundiais… A 
seguir, se calhar, à Cruz Vermelha é a Organização Não-Governamental maior em termos de dinheiro, quer 
em termos de implantação no terreno. A IPPF tem em cada país uma APF. Em cada país existe uma APF. 
Ora, em termos europeus, existiam algumas APFs que estavam ligadas á Educação Sexual… Por exemplo, 
a APF do Reino Unido; por exemplo, a APF da Holanda; a APF da Suécia, não… nessa altura já não 
estava… ; a APF da Irlanda, por exemplo. E, portanto, acabámos por constituir aqui um grupinho de APFs 
que tínhamos um interesse especial na Educação Sexual nas escolas. 
 
Há um outro intercâmbio paralelo que é muito importante. É muito mais importante, digamos, que as nossas 



fóruns com especialistas 
internacionais 
 
 
 
 
Participação em 
congressos no 
estrangeiro 
 
 
APF- organizações de 
fóruns com especialistas 
internacionais 
 
 

APFs-irmãs, não é? Que é com a Espanha, portanto… é assim: nós trouxemos esse grupo da Catalunha 
que era um grupo que estava ligado à Câmara de Barcelona; fazia imensas coisas com jovens nas 
escolas; tinha um serviço de atendimento a jovens, etc. e fazia folhetos muito giros. E depois convidámos 
os fulanos a participar no nosso 1º Seminário de Educação Sexual e eles vieram cá falar, sobretudo de 
trabalho com jovens… não era só de Educação Sexual nas escolas…  
 
Depois em Julho de 84… Isto foi em Abril de 84; eu fui a um congresso francófono de Educação Sexual 
em Toulouse e, em Toulouse encontrei os fulanos do Québec e então, quando organizámos o 2º 
seminário, quem é que a gente vai convidar? “Olha, os fulanos do Québec era giro”. Trouxemos os fulanos 
do Québec. 
 
Porque havia um grupo que queria trazer cá um grupo que tinha feito um programa de educação Sexual no 
País Basco e havia pessoas que não queriam. O programa não era… era assim um programa um bocado 
radicalão. Portanto. E aquilo deu um bocado de sururu, mesmo entre nós. E eu peguei no telefone e 
liguei para Barcelona… àqueles que tinham estado cá em 84, e disse: “então o que é que há de novo 
em Espanha, em termos de Educação Sexual?” E eles disseram: “o que há de novo em Espanha é o 
Colectivo Harimaguada que é o programa de Educação Sexual, nas Canárias e é o Professor Félix Lopéz 
de Salamanca”Ok. Ligámos aos dois e em 1987 tínhamos cá o Colectivo Harimaguada o e o Félix Lopéz. 
Ou seja: nada disto tem a ver com as APFs. 
 

ROSA Formação pós graduada 
no estrangeiro 

1.Complica mais! Bom, eu vou situá-la de 2000 a 2008, porque é efectivamente o tempo que eu regressei a 
Portugal.... e que eu acompanhei este processo da promoção e educação para a saúde. Perguntar-me-á 
porquê? Por convite, claro, necessariamente, e por ter estado longo tempo em Genebra... onde fiz 
portanto, uma Pós-graduação em Sistemas de Formação e um Mestrado em Ciências da Educação 
que, digamos que é uma área transversal...... e que vai... a imensos aspectos na área da educação...... 
nomeadamente a cidadania…a saúde, o ambiente, a ecologia, pronto! Uma série de aspectos! Bom, para 
os quais a educação deve estar cada vez mais sensível, não é? Não pode ser um compartimento 
estanque...  

RITA  s/ referências 
INES Parcerias no âmbito da 

Academia 
E nós temos uma tripla vertente neste projecto: um que nós chamamos Aventura social e saúde, tem a ver 
exactamente com estudos epidemiológicos, do tipo epidemiológico, estamos ligados a duas redes 
europeias o Kid Clinics que é da Comunidade Europeia e o HBCS (Nome imperceptível) e portanto, 
de quatro em quatro anos temos estudos nacionais com jovens e crianças mais novas e o HBCS é 
para adolescentes, para fazermos digamos o estado, o rastreio de problemas de saúde dos jovens! 
 

   



BEATRIZ Parceria- Formação  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. 

TERESA USINA 
 
 
 
 
 
 
 
Comissão Nacional de 
Luta contra a SIDA 

Bom fui, e no âmbito desse congresso uma tarde havia várias actividades, e uma das actividades era uma 
sessão de teatro numa escola por uma companhia de teatro de Paris, a “Entrée de Jeu”…E fiquei 
completamente deslumbrada porque era um grupo de teatro de actores profissionais, profissionais muito 
bons... e a demonstração que eles fizeram, fizeram-na num ginásio, perante um grupo de cerca de 60 
alunos adolescentes. A peça representada contava a história de um rapaz e de uma rapariga que acabam 
de se conhecer, depois é a parte do namoro, depois quando chega o momento de irem para a cama não 
têm coragem de usar o preservativo, de propor usa-lo, apesar de o terem comprado... 
 
. (…) e o Professor Ventura perante este projecto também achou que tinha mesmo “pés para andar”, e 
disse: “Olhe, vamos fazer a experiência e trazemo-los cá, mas sem estarmos com a preocupação de que os 
alunos entendam bem francês, faz-se com as turmas de Francês do liceu e ... pronto faz-se um resumo da 
peça e eles acabarão por entender!” Portanto eu organizei uma “tournée”, Porto, Coimbra e Lisboa e 
tivemos a sorte de o director da companhia Entrée de Jeu nos mandar a primeira actriz da companhia, que 
eu tinha visto fazer o papel de rapariga... 
 

CLAUDIA Práticas de 
trabalho/orientação das 
escolas 
 
Materiais pedagógicos 

Eu usava muito…o Félix Lopez, que é o espanhol mais especialista na área, 
 
No pré escolar usávamos um dossier muito engraçado que era uma tradução de um documento 
europeu que era o “prevenir a brincar”…com fichas já feitas…com questões como: fico feliz quando? E 
depois tinha frases para eles assinalarem com a carinha feliz… 
 

VITOR Comparação com dados 
internacionais 

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! 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 
 

ISABEL MDV 
Fundos para formação 

Em 1986, quando começaram, com a CEE começaram a vir os fundos para formação, etc., houve o 
primeiro curso de formação para formadores em educação sexual e planeamento familiar. Na altura 
éramos pioneiros, não havia mais ninguém a fazer isso aqui, e estes cursos eram dirigidos, sobretudo a 
técnicos.  



Ah! Depois há a nossa grande mentora... e pudessem multiplicar e difundir a informação nessa área. Fez a 
sua especialização em sexologia que é uma senhora Espanhola que é muito importante, chama-se 
Isabel del Ruiz... esteve ligada à Faculdade Complutense de Madrid, esteve no Instituto de Sexologia da 
Universidade de Alcalá...  

CATARINA FPCCS 
Fundos 
 
FPCCS 
Ligação em rede 

(…) e um mecenas que nós temos, que é a Rockfeller! Que é dos Estados Unidos e começou com este 
projecto… 
 
Sim, a Fundação faz parte da maior Pan-European Network, que é a Action Europe, somos membros! 
E às cadeias que fazemos parte, isso é importante! 
 

SARA Materiais pedagógicos 
de outros países 

Eu uma vez fui fazer uma formação, aquilo decorreu na videoteca e estava lá eu e estava… eu como APF 
creio eu, e uma moça da “Ajuda de mãe”, psicóloga, salvo erro e depois a videoteca passou um pequeno 
vídeo educativo do Canadá muito giro, que se chamava Baby Blues. O filme passava-se desde que a 
rapariga pensava que podia estar grávida, as conversas todas que ia tendo com o namorado e com as 
amigas etc. … até ao dia em que fazia o teste e depois acabava aí o videoclip e depois era para nós 
conversarmos, se era positivo, se era negativo… 

NUNO  s/ referências 
ANDREIA  s/ referências 
BARBARA Formação 

Nos EUA 
 
 
 
 
Materiais pedagógicos 
polémica 
 
 
 
 
 
Suporte internacional 
Práticas e projectos 
APF 
 
 

Começamos a ser conhecidas porque nos interessávamos por essa área e quando fui para Boston 
fazer o mestrado (…) Bom e eu então achei importante poder fazer uma Tese, portanto uma dissertação 
de mestrado que no fundo comparasse a experiência Americana, onde havia implementação já da 
educação sexual nas escolas com aquilo que se pretendia fazer aqui e fiz então a dissertação sobre 
esse tema. 
 
Os professores passam a ter dúvidas, passam a pensar mas então afinal a APF apresenta-nos um 
material que não é, que pode não ser fiável, quando afinal aquilo era uma referência bibliográfica de 
um material difundido pelo Governo Espanhol. Quer dizer fomos buscar uma referência bibliográfica 
descontextualizada… está a compreender? ele foi aceite pelo Governo espanhol, portanto ele podia ser 

utilizado, claro que tinha de ser utilizado por alguém que o soubesse utilizar, mas podia ser utilizado, 

 

[práticas] que no fundo estão a coberto da IPPF que têm grande influência e que é aceita na mesma 
perspectiva junto da Comissão Europeia etc… Portanto junto das Nações Unidas, nós tínhamos toda 
esta…digamos assim, todo este suporte, o suporte do United Nations Population Fund, o suporte da 
IPPF, aquilo que se passa noutros países com, digamos assim, os apoios que os Governos dão às 
APFs, as várias APFs 



Inspiração noutros 
países suporta 
propostas da APF para 
Portugal 
 
Apoio da APF a 
projectos fora de 
Portugal  
 

O que é que nós pretendíamos implementar, nós pretendíamos implementar políticas semelhantes 
àquelas que outros países que estão connosco na União Europeia e que são reportados como mais 
desenvolvidos nomeadamente os países da Europa, os países Nórdicos, etc… têm, a França, a 
Inglaterra, a Alemanha, têm implementado nos seus países, nem mais nem menos. 
 
Eu própria faço algum trabalho com eles e portanto é bom, com África a própria APF África recorre a 
nós com frequência. Portanto isso é bom não é? Trabalhamos também com as nossas congéneres dos 
PALOPs, sobretudo a que é mais activa é a brasileira não é? Portanto que é já no fundo uma empresa não 
é? Uma empresa de serviços a vários níveis e já temos trabalhado com eles e com as outras… 
 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ÂNGELA Inspiração internacional 

(OMS) quanto à 
missão/objectivos  
APF 

E a APF é ideologicamente muito marcada pelas ideias da Organização Mundial da Saúde. O que é 
perfeitamente normal para o Ministério da Saúde e que pode ser muito anormal para o Ministério da 
Educação. 

   
 

 


