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Actor Categorias/marcadores registo 
AFONSO ESPANHA. Barcelona, 

Canárias 
 
 
 
 
ALEMANHA 
SUÈCIA 

Bom, eu quando entrei para a APF em 1980 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 BÈLGICA 
 
 
 
ESPANHA.Galiza 

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 INTERNACIONAL 
(REEPS) 
OMS Europa 
 
 
 
 
 
ONG internacional 
 
 
 

(…) 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... 
 
(…) não foi possível fazer uma ligação com o “health behavior school children” porque não houve 
abertura! Porque se nós pudéssemos fazer essa análise, já seria uma análise que permitia perceber qual 
era, ao nível dos alunos, a sua sensibilidade em relação aos processos...as  suas atitudes! Não foi possível 



 
Comissão Europeia 
 

fazermos esse estudo porque não nos foi facilitada a base de dados, apesar de ter sido indicado pela OMS 
que deveria ser, que deveria servir essa base de dados também para a avaliação da Rede! 
 
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 QUEBEC 
 
 
FRANÇA Toulouse 
 
 
 
 
 
DINAMARCA 
 
 
 
INTERNACIONAL 
 
 
ESPANHA, Catalunha 
 

(…) trazíamos sempre experiências estrangeiras. Em 1984 trouxemos uns tipos de Barcelona, depois em 1985 
trouxemos uma fulana do Québec 

 
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…e conservámos desde aí, portanto, alguma relação com os fulanos do Québec. Já os 
trouxemos cá três vezes 
 
 
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… 
 
 
Há um outro intercâmbio paralelo que é muito importante. É muito mais importante, digamos, que as nossas 
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… (51:30) 
 
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 Ary Maguara e o Félix Lopéz. Ou seja: 
nada disto tem a ver com as APFs. 
 

ROSA GENEBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONG Internacional 
SHE (origem Holanda) 
 
 
 
Espanha. Canárias 
 
 
 
 
 

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...  
(…) 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 “Schools 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 UNESCO 1.A Unesco tem vários materiais que  Portugal devia estudar e adaptar...e portanto, com algumas 
dificuldades, conseguimos isso...mas havia uma pressão enorme... 

INÊS Redes europeias 
HBSC 
 
 
 
 
OMS Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINLANDIA 

1.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 HBSC e portanto, de quatro em quatro 
anos temos estudos nacionais com jovens e crianças mais novas e o HBSC é para adolescentes, para 
fazermos digamos o estado, o rastreio de problemas de saúde dos jovens! 
 
2. 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 do sistema…porque não é a mesma coisa! 
 
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 ESPANHA, Galiza 
 
 
 

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. 



ONG 
Save the children 
 
 
 
 
OIT 
(Organização 
Internacional do 
Trabalho) 

 
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 SUIÇA 
 
 
 
FRANÇA 

(…) 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. 
 
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 (…) 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 Espanha 
 
 
América 

Eu usava muito…o Félix Lopez, que é o espanhol mais especialista na área, para os professores 
aqueles da  Texto Editora que são engraçados, são do António Marques… 
 
Há alguns estudos americanos que nos provam que as crianças que crescem com maior segurança 
afectiva são adultos mais saudáveis, com menos complicações, com menos parceiros, que correm menos 
riscos 
 

VITOR  União Europeia 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. 
 
2. 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 ESPANHA É uma senhora Espanhola que é muito importante, chama-se Isabel del Ruiz... deixe-me cá ver quem 
mais é que eu posso...Neste momento eu julgo que não! Mas esteve ligada à Faculdade 
Complutense de Madrid, esteve no Instituto de Sexologia da Universidade de Alcalá... ela é bióloga e 
depois fez a sua especialização em sexologia... 
 

CATARINA Estados Unidos 
 
 
ONG internacional 
 
 
PALOP 
 
 
 
Estados Unidos 
 

(…) 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! 
 
Aliás, tínhamos aí um país africano em que vinha cá a assessora da primeira-dama buscar os 
folhetos e o Professor Machado Caetano chegou a fazer um curso para os PALOP e vieram os 
dirigentes dos Ministérios da Saúde e Educação dos países de África e receberam a formação connosco, 
fomos nós que lhes fizemos a formação para essas... 
 

Por exemplo se virmos nos Estados Unidos em que as ONG são as parceiras directas com o 
Estado, eu acho que isso é muito importante! Não, não é, porque infelizmente há muitos 
interesses por detrás também, não é? 
 

SARA Canadá (…)e depois a videoteca passou um pequeno vídeo educativo do Canadá muito giro, que se chamava 
Baby Blues. 

NUNO  s/ referências 
ANDREIA OMS Europa 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 
 



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 

 
BARBÁRA Estados Unidos 

Formação pessoal 
 
Moçambique e Angola 
 
 
IPPF internacional 
 
 
União Europeia 
 
 
 
 
 
 
 
PALOPS 

Eu depois passei para a Direcção Geral e estive na Direcção Geral até ir fazer o mestrado para Boston. 
 
 
Estivemos em Moçambique com a APF Moçambicana agora, em princípio estamos a tratar de tudo para 
eu ir fazer uma missão em Angola, durante um mês, trabalhar com a Associação Angolana que está neste 
momento a passar algumas complicações internas e portanto isto é uma encomenda internacional, parte 
da IPPF Internacional. 
 
Também ajudamos a IPPF Internacional a fazer a acreditação das APFs dos vários países 
europeus, eu faço parte desse grupo de acreditadores e nós próprios somos acreditados, 
portanto vêm ver-nos de 5 em 5 anos, ver como é que funcionamos, como é que correm os 
dinheiros embora nós não recebamos nenhum dinheiro da IPPF porque estamos na União 
Europeia neste momento eles cortam (…)queremos envolver neste, ou naquele projecto que eles 
realmente têm e isso é verdade eles envolvem-nos sempre que há um projecto que nós cabemos eles 
nunca se esquecem de nós e estão sempre a chamar-nos com frequência não é? 
 
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 
 
 
 
 

CARLOTA   
ÃNGELA OMS 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.  

   
 

 



 

 

 

 


