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AFONSO saber dos 
actores/contornos das 
medidas políticas 

 

 

 

 

conhecimento 
menorizado face a 
outros interesses 
políticos. 

 

Mistura de valores 
religiosos 

 

 

 

Há ali um movimento engraçado nessa altura…estamos a falar nos anos 90…porque de certo 
modo a desarticulação interna no ME, havia as da 24 de Julho, depois havia as da 5 de 
Outubro…A Madalena Pereira, a Ana Roque, a Beatriz…e essa desarticulação favorecia a Saúde 
porque lhe dava protagonismo…a a criação do PES dá-se por alguma oposição a isto, que era: 
arrumar a casa. E isto também porque toda a gente entrava dentro das escolas, toda a gente fazia 
tudo, aplicavam-se questionários bárbaros…qualquer um convidava alguém que ia para lá fazer 
coisas…era a tal vulnerabilidade que a escola tinha…a Carlota produz algumas coisas, faz 
alguns despachos internos e formas de organização e tenta por um pouco de ordem…ela 
tenta dizer: tudo o que se faça nas escolas do ponto de vista da saúde passa por nós. 

Eu, da minha experiência…mesmo de algumas pessoas que eu conheço e que se aproximaram lá 
do poder político…a questão tem a ver com a ocupação do espaço, dos interesses partidários 
que superam tudo…acho que isso é que é a determinante de tudo…o que é que eu quero 
dizer? Quero dizer que eles como indivíduos pensam de uma maneira…e estou a falar de 
ministros, secretários de estado…se falares com eles, eles não concordam nada com as 
decisões…e não estamos a falar de coisas pequenas do tipo de se a estação do comboio vai 
para ali ou para acolá, mas com coisas fracturantes…ninguém está interessado em fazer 
ondas, em manchar o seu nome, em atear grandes rastilhos…e deixar que isso possa 
influenciar o voto em massa… é mais a natureza do tema e o que isso mexe com as orientações 
de voto…e também obviamente com o poder de algumas chefias intermédias…e que às vezes 
estão bem infiltradas, porque o OPUS DEI existe…essas pessoas que vão andando na 
sombra, que são “poderzinhos” mas que influenciam a tomada de decisão: consultores, 
assessores…até pessoas que nós sabemos que deram a cara 



ALFREDO Influencia 
(Pedagogia/Paulo Freire) 
sobre o pensamento e 
estratégias de trabalho 
dos actores 

 

Influência religiosa 

Conjuntural 

sobre o pensamento e 
estratégias de trabalho 
dos actores 

 

 

 

 

 

Influência académica 

Despertar o interesse 
pela área 

 

Saber da experiência 

Outra coisa ainda: nós vínhamos muito influenciados também pela Pedagogia de Paulo Freire. 
No seu modelo pedagógico cada pessoa é sujeito em relação aos processos de 
desenvolvimento em que participa, e esta ideia, transposta para a área da Saúde, significa 
que se desafie as pessoas a exprimirem as suas necessidades e expectativas, se promova a 
interajuda para se procurarem respostas aos problemas identificados, etc 

Isto também era novo porque a própria postura médica assenta muito numa prática de prescrição e de 
poder médico sobre o indivíduo que pede ajuda para os seus problemas de saúde. 

Criaram-se várias equipas, cada uma com o seu projecto e nós organizamo-nos com mais seis 
colegas da faculdade de medicina, numa equipa que estava interessada em organizar a área 
da Educação Sexual. Em 1968 foi publicada a Encíclica Humanae-Vitae (encíclica de Paulo VI 
sobre a regulação da natalidade que apelava para não usar os métodos artificiais de controlo 
da natalidade, 25 de Junho de 1968) e ficámos todos frustrados com as posições assumidas pelo 
Papa. Pedimos então ao padre José Carlos de Sousa para acompanhar o trabalho da nossa equipa 
e com ele aprendermos a compreender o que “estava por detrás” da Humanae-Vitae- ideias muito 
abertas à responsabilização de cada casal pelas suas próprias escolhas na primeira parte do 
documento, ao nível dos princípios e normas muito conservadoras contra tudo o que não fossem 
“métodos naturais”, na segunda parte referente às práticas recomendadas aos casais. Foi este 
padre que nos explicou, quando da formação do grupo de trabalho preparatório da Humanae-Vitae, 
por iniciativa de João XXIII, predominavam as posições de abertura que prevaleceram na primeira 
parte do documento e que Paulo VI após a morte de João XXIII e “assessorado” pelo cardeal 
Ratzinger tinha acrescentado ao grupo vários outros membros que transformaram a maioria em 
minoria. 

Quanto a mim, estava eu no 5º ano da faculdade de medicina, quando fiquei monitora da cadeira de 
higiene e medicina social, cujo professor era o prof. Torres Pereira. Como monitora…acompanhava 
um grupo de alunos no desenvolvimento de um trabalho, e o meu grupo de alunos decidiu fazer o 
seu trabalho na área da Educação sexual…foi aí que comecei a aprofundar esta área.Ora aconteceu 
que ao mesmo tempo se constituiu nos ministérios da Saúde e da Educação um grupo de trabalho e 
através do professor Torres Pereira o nosso grupo de alunos pode participar em algumas discussões. A 
ideia já era a de fazer um programa de Educação Sexual…há 38 anos!... 



militante 

Influencia sobre os 
processos e estratégias 
de trabalho dos actores 

Desenvolvemos algumas tentativas de resposta às nossas preocupações sociais que se cruzavam, em 
grande parte com a nossa “militância cristã” não só através da JUC, mas também do CASU (Centro 
de Acção social Universitária) que nos pôs em contacto com bairros degradados (Quinta da 
Curraleira, Quinta do Bacalhau) onde trabalhámos em alfabetização e medidas de educação para a 
saúde e rastreios. 

CONSTANÇA Perca de influência do 
saber face a outras 
legitimidades 
ideológicas 

 

Insatisfação dos 
especialistas 

(…) Foi sendo adiado, progressivamente e um dia a Secretária de Estado diz-me que a ideia era não 
deitar nada a baixo, fazer o que se fazia, mas não dar apoio aos projectos que vinham de 
trás...Havia falta de legitimidade ao nível do poder político que não lhes era nada, aliás, até 
por exemplo, nós fazíamos sempre a avaliação, toda a nossa estratégia era montada a partir 
das necessidades no terreno 

Portanto ao final da “Rede”, a justificação do ponto de vista do conteúdo, não há justificação, não é? 
Não há justificação! Houve uma perfeita, que eu diria uma perfeita incúria! O país, fez-se um 
progresso enorme em determinadas áreas em que as pessoas estava tão contentes, os 
profissionais de saúde estavam tão motivados, e é difícil conseguir isto… 

DINIS Influenciar o processo 
político pela 
demonstração/ 
aplicação do saber na 
prática 

 

Ligações entre os 
especialistas 
determinam medidas 
adoptadas 

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…portanto a ideia era: nós gostávamos de demonstrar como isto é possível 

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. 

ROSA Influência nos processos 
e estratégias de trabalho 

Ou seja, no fundo havia aqui uma estrutura de acompanhamento que era o Centro de Apoio Nacional, que 
eu integrava, e havia aqui uma equipa que é o Centro, a tal Comissão CCPES, formada por, também por 



Comissão de 
especialistas (CAN) 
acompanha RNEPS 

 

Influencia sobre as 
medidas políticas 

GTES nomeado para 
aconselharAudição de 
outros/mais 
especialistas 

mim claro, eu era daqui, aqui, representante aqui... 

Mediante um questionário que se enviava para as escolas primeiro, e as escolas enviavam para nós o CD-
ROM ou enviavam por e-mail. O que é que nos interessava saber? Era quais eram as áreas de intervenção 
prioritárias nas escolas...... quem eram os principais intervenientes... é preciso dizer que as escolas 
recebiam dinheiro, recebiam apoio...para fazer os projectos, não é? As áreas de intervenção, os apoios, as 
metodologias, basicamente era isto! 

Foi criado o grupo de trabalho de educação sexual (…) Bom, durante estes dois anos produzimos três 
relatórios, eu direi que significativos terão sido o preliminar, que foi o primeiro e o final. (…) [Fizémos] 
audição de personalidade de referência na área (…) vieram cá, personalidades de referência na área! 

O grupo de trabalho foi prosseguindo, teve que ser alargado, entretanto foi conseguido, em matéria de 
legislação coisas muito boas, nomeadamente: tornar obrigatória a promoção e educação para a 
saúde... 

Importante foi a possibilidade de o professor coordenador ter uma redução de três horas na componente 
lectiva para gerir a promoção da Saúde na escola, pronto! Bom, foram grandes coisas, grandes 
conquistas 

RITA Influência académica 

Despertar o interesse 
pela área 

 

Influencia dos 
especialistas-
documentação- 
estratégias e processos 
de trabalho 

 

E tinha uma cadeira de Saúde Pública…que não era ligada à educação, mas tomei contacto com 
programas ligados aos cuidados primários de saúde…foi uma renovação, uma reciclagem…de acordo 
com o levantamento que foi feito relativamente à concepção do Projecto Educativo, em que o que 
era prioritário era a Educação Alimentar…e foi uma constatação…era uma das áreas, e ainda hoje 

continua a ser, todas as áreas da Educação para a Saúde são…e a Educação Sexual também… 

[Fiquei responsável] pelas orientações técnicas… [foram feitas] com o apoio daquele médico, aquele que é 
pediatra em Sta Maria e trabalha nesta área…e o Afonso e a Beatriz (não diz o último nome). Penso que 
este foi um documento essencial para as escolas… 

A acção dos técnicos foi fundamental, foi “pegar”no livro, trabalhá-lo, essencialmente com o coordenador, 
porque normalmente há sempre um professor que assume mais a Educação para a Saúde na escola. 

Eram técnicos que tinham práticas de Educação para a Saúde muito consolidadas e um trabalho muito 



 

Influencia especialistas 
das ONG 

Medidas e processos 

Colaboração 
especialistas da 
academia 

firme com as escolas…muito bem organizado 

Portanto, eu como técnica, que está a procurar organizar uma intervenção…eu procurei também reunir 
com os representantes das organizações [não governamentais] na área da ES, no sentido de recolher 
os seus contributos para o sistema educativo…portanto, articulei sempre com o Dinis (talvez daí ele ter 
sugerido o meu nome), a APF tem a história que tem e nem todos no país a têm… e eu respeito e 
admiro…portanto eles tinham tido uma intervenção muito relevante no projecto experimental de ES…  

(…) o questionário teve que ser preparado para ser tratado em SPSS, e foi visto também por um professor 
do ISCTE, que não quis na altura que o seu nome constasse… 

INÊS Influencia académicos 
convidados 

Avaliação dos 
processos no terreno 

 

Influencia académicos 
convidados 

Resolução de 
problemas  

Legitimação  

 

Especialistas 

Missão atribuída face 
ás politicas (dever de 
cidadania) e visão 

(…) e estive durante esse ano a tentar fazer uma avaliação às escolas, fizemos um relatório. E 
realmente o que é que tinha acontecido? As escolas estavam num impasse! Porque é assim: quando 
há um projecto de escolas promotoras de saúde, em que cada país tem umas 80 escolas promotoras de 
saúde, aquelas escolas são exemplos de excelência e podem ser tipo “laboratóriozinhos” de boas escolas, 
não é?                                                                             Mas depois, a partir do momento em que há essa 
prescrição da injecção da área no sistema… tem que ser, por definição, a estrutura, não é? (diz o Edgar 
Morin)...tem que ser “ uma mudança de estrutura”. acontece uma mudança estrutural, pronto.  

(…) nós não aparecemos por bons motivos mas pelos piores motivos, portanto foi aquela urgência 
do Expresso, aquelas questões...Dos materiais! E talvez um bocadinho por causa disso, a urgência 
era resolver este assunto! A que é que isto correspondia? Tranquilizar os pais, ver o que é que se 
passava, fazer uma audição. 

(…) tinha que ser uma coisa que mexesse com a própria legislação e com a própria política do 
ministério da educação! 

Mas a lentidão do sistema é assustadora! Não tenho palavras para descrever…Nós próprios ficámos, 
nós que saímos daqui, e olhe que aqui por exemplo… eu às vezes preciso de uma coisa que é um 
projecto para não sei quantos anos que eu tenho que fazer numa semana, e toda a gente aqui começa a 
fazer directas e entretanto aquilo aparece feito. A lentidão da administração pública é uma coisa 
assustadora para mim, e eu fico, é uma das coisas que eu acho que…eu gosto de colaborar neste 
projecto para já porque acho que é um serviço verdadeiramente….porque acredito nos 



critica da 
administração 

 

Afinidade -especialistas 
e políticos que são ou 
já foram especialistas 
da academia 

 

Liberdade do 
especialista convidado  

 

 

 

 

 

 

 

Visão do especialistas 
sobre a sua missão 

Problema do uso do 
saber/despolitização 

investigadores…porque acho que os investigadores têm uma obrigação de cidadania, de saírem 
dos gabinetes onde estão muito confortáveis e fazerem qualquer coisa…mesmo que se 
chateiem…e portanto eu não vou fugir, digamos, da minha responsabilidade cívica de agarrar naquilo que 
“eu sei que sei”e de enfim poder dar um pequeno contributo para andar! Agora esta história da lentidão da 
administração… eu não estou nada habituada... 

E também tenho que lhe dizer que esta Sra., a Dra. Maria de Lurdes Rodrigues também é uma 
académica e isso também se nota-se muito bem!  Ou seja, portanto é giro, porque qualquer dos 
dois são académicos (David Justino) e isso faz a diferença toda falar com eles ou até com outras 
pessoas dos respectivos gabinetes...e portanto eu acho que estas duas pessoas são pessoas capazes, 
estão é provisoriamente em situações...de cargo político, e  têm que tomar as decisões a ver com esse 
enquadramento, agora qualquer dos dois tem uma visão...e pronto, eu posso dizer que não tive a 
mínima mínima pressão da parte do Professor David Justino, e eu bem que tentei negociar aquilo, 
que para mim era uma questão importante, era a minha isenção como cientista e ele inclusivamente... 
eu lembro-me quando fui apresentar o programa que eu tinha para o desenvolvimento desta área (Discurso 
imperceptível) e assim, eu lembro-me que na altura ia fazer uma conferência e disse-lhe “Tem mesmo a 
certeza que quer que eu a faça para esta conferência? Porque realmente eu não estou a ver que isto corra 
muito bem!” (Risos) e ele disse: “Não, se eu a convidei para a fazer, é para dizer o que acha!” 

E especificamente agora com a Sra. Ministra, eu penso que o diálogo é sempre... nunca se colocou essa 
questão, eu nunca me senti, também fazia parte da minha isenção, eu nunca me senti pressionada a 
vincular uma mensagem que não fosse a minha por questões políticas...... e acho que isso já, que 
isso é, já me aconteceu uma vez, isto agora .. foge…Não, é só porque isto é uma coisa que já se 
passou há imenso tempo, mas eu tive um estudo na Madeira, e exactamente quando eu fiz o 
relatório, já estavam os relatórios impressos e tudo, o relatório foi confiscado autenticamente e 
disseram-me que me pagavam outro relatório, mas eu tinha que tirar de lá três parágrafos e pronto, e eu 
realmente acabei ali a minha colaboração! Portanto, eu assim não “brinco”…porque há um preço para as 
coisas, e eu não... aquilo é o meu relatório e não estou ali a... eu podia ter imaginado que estava ali numas 
funções políticas a fazer aquilo, mas era outro emprego, outra coisa,... 

E há um Sr. que foi cientista como nós e depois foi político em Inglaterra, que dizia um bocadinho isso, que 
às vezes que a crença cede à política e que o sonho de qualquer cientista era esta coisa que nós 



 

 

estamos a fazer, é nós termos um corpo de conhecimento e conseguirmos influenciar o poder 
político no sentido de fazer coisas que nós achamos que são correctas do ponto de vista cientifico. 
O horror é quando as pessoas já andam nisto, mas só aproveitam as partes que convêm, e depois em 
nome da ciência dizem que fizeram aquilo! Pronto, e isso é uma espécie... Não diz! Se calhar eles vão 
buscar assim exactamente alguém num circuitozinho, mas isso realmente é pavoroso! Agora, portanto é 
evidente que neste momento provavelmente há desencontros entre aquilo que a politica quer fazer e aquilo 
que diz a ciência, não é a nossa aqui… é a ciência da Europa toda...! 

BEATRIZ Especialistas/nem 
sempre prevalecem as 
suas ideias/saber 

 

E este era um! Se tivesse havido este fio condutor ao longo dos governos, quaisquer que eles fossem, 
qualquer que fosse o espectro político de onde eles vêem, isso então, teríamos podido ver com 
certeza um avanço, não se teria perdido o investimento...Porque isto é investimento do erário público, é 
nosso, dos nossos impostos! Quando se faz um projecto piloto em escolas é o investimento público que 
está em causa, quando se faz isto ou aquilo é investimento... 

TERESA Especialistas das ONG 

Dificuldade de 
conseguir a influência 
pretendida 

 

 

 

 

 

 

Pronto, quando de facto há uma abertura muito grande, nós podemos fazer tudo por aí fora e é muito 
agradável! Quando as políticas são diferentes as coisas aí são muito mais complicadas! É evidente 
que a matéria de apoio financeiro é mais fácil do que numa associação!  

Sabe que nós nunca conseguimos, mesmo enquanto Comissão da SIDA que este processo do Teatro 
Debate fosse visto... por alguém além de um secretário de estado? A certa altura dizia uma rapariga que 
trabalhava comigo: “Nós qualquer dia vamos para o átrio do Ministério da Saúde com mudas, com 
mantas, etc...”Nunca conseguimos! Quer dizer, ele até politicamente podia ser importante! Podia ter 
sido explorado de uma maneira diferente, enfim... portanto, por aí sim,... Olhe, as autarquias quando 
sabem, por exemplo, nós temos tido um trabalho, nós como associação com a Câmara de Oeiras, que 
começou ainda no tempo em que o Guterres estava na Comissão da SIDA, óptimo! Todos os anos eles 
nos pedem, agora por exemplo com o Governo Civil de Leiria temos montes de espectáculos marcados... 

Nós estamos muito entusiasmados com esta hipótese do processo do Instituto Português da Juventude, 
porque nos pediram para fazermos uma demonstração do que é esta metodologia no dia da 
assinatura dos protocolos em que vão estar os secretários de estado! A primeira vez que estiver 
com um secretário de estado veja! (…) Sinceramente, eu acho que um projecto destes se fosse 
propagandeado... As pessoas, os políticos cuidariam disto como um exemplo político. 



CLAUDIA Especialistas/dificuldades 

Flutuação do interesse 
e das ligações dos 
políticos  

Eu na altura o que percebi foi que o senhor do Desporto Escolar tinha muito peso político…e 
conseguiu mexer-se lá…porque eu infelizmente passado uns anos começo a perceber como é que 
as coisas funcionam por lá…e na altura o Desporto escolar dava-se muito bem com o ministro 
David Justino…e o Desporto escolar foi aumentado e nós viemos embora…e é assim que as coisas 
continuam a ser, infelizmente é assim…é incomodativo! Na altura fiquei tristíssima… 

O que eu noto é os dirigentes quando dá jeito interessam-se pelo assunto mas depois não ligam 
patavina… 

VITOR Especialistas/políticos 
influências mútuas 

(trabalho de uns 
necessita de ser 
validado pelo dos 
outros) 

Dou-lhe um exemplo: quando nós fizemos o documento, o livro das “linhas orientadoras”, penso que 
conhece e sabe do que é que eu estou a falar, é um documento não terminado, mas acabado, muito bem 
feito, até apelativo em termos visuais, os gráficos trabalharam aquilo muito bem, etc., etc., e aquilo 
foi apresentado com pompa e circunstância por dois Secretários de Estado em Coimbra, 
publicamente. Só que, portanto o documento para funcionar na rede de escolas promotoras de 
saúde e no sistema educativo em geral, no parque escolar em geral…isto foi apresentado e acabou! 
Depois não houve, e sabe isso, não sei se conhece o Ministério da Educação, nisso não será muito 
diferente do Ministério da Saúde, pelo contrário, será ainda talvez mais pesado, e é de certeza mais 
pesado… um documento técnico, que era essencialmente um documento de carácter técnico, que 
não seja suportando por uma circular normativa, por uma determinação, por um vínculo da 
estrutura do próprio Ministério, que obrigue, digamos assim, a olhar para aquilo, e foram feitas 
dezenas, não sei se 20 000 exemplares, foi assim um número exorbitante, pronto, é um documento 
técnico, quem quiser pegar nele pega, quem não quiser não pega! Portanto, se não houver um mandato 
político para pôr a funcionar um documento técnico, as coisas vão-se perdendo! 
É por isso é que o Estado tem que assumir, e naquela altura assumiu, quando foi produzido aquele 
documento, assumiu uma orientação ideológica! Agora o Estado assume isso! Se as outras 
organizações perfilharem aquele conjunto de princípios que lá estão, acho que o Estado deve apoiar! Se 
não perfilharem, eu acho que não deve apoiar!  
E eu não sei, por exemplo, qual foi formalmente o tratamento que recebeu, que receberam os 
relatórios do grupo de trabalho do Professor Daniel Sampaio! Vai para a Net! Não chega! Não pode 
ser! Não pode ser porque aí o Estado não está a assumir a responsabilidade, não é. Complica e não se 
vêem e como eu há bocado dizia, não se vêem os resultados no imediato e portanto isso não é 
politicamente rentável a curto prazo! 

ISABEL Especialistas 
associativos 
(aproximação-
afastamento) 

É pena porque houve o “know how” muito grande que nosso, quer das outras instituições, embora 
tenhamos linhas de actuação diferentes, há trabalho desenvolvido, há “know how” adquirido...por 
gente que se dedicou, estudou, nós temos algumas publicações, etc., e que tudo caiu...Para nós 
durou muito pouco…O nosso durou dois anos! 



Descontentamento face 
à cessação dos 
protocolos 

Acabaram os protocolos por vontade política...eu acho que política e ideológica! Confesso que nós 
acreditamos que realmente houve uma vontade de, ideologicamente pôr de lado determinado tipo 
de valores, de orientações, etc., pelo menos de não os valorizar. E disse (ministra Mª Lurdes) “Se as 
pessoas particularmente quiserem é uma coisa, agora o Ministério propor não! 

CATARINA Especialistas 
ONG/Estado 

Ganhos e influências 
mútuas 

Especialistas 
ONG/autarquias 

 

Nós começamos com um projecto, o projecto quando é bom, só é inteligente o governante que o aceitar, 
não é! Porque realmente se está a ter sucesso, a Fundação desenvolve o seu projecto e as pessoas que 
estão à frente dessas instituições também têm orgulho em dizer que têm um projecto que está a ter 
sucesso nas suas instituições, não é! Ganhamos de ambas as partes! Eu acho que isto aqui é um 
benefício de parte a parte! 
Temos vários (protocolos) aqui em Lisboa! Temos vários aqui em Lisboa e esse é o projecto que nós temos 
com a Câmara também, com a Câmara de Lisboa, sim…porque as Câmaras não são todas iguais! E 
portanto, aqui…Por exemplo, no Porto com os bairros não podemos ter esse projecto porque a 
Câmara adoptou o sistema de tirar as escolas dos bairros para os trazer para a cidade! Então nós 
temos que adaptar as coisas à necessidade geográfica! Na Madeira por exemplo, a nossa delegação da 
Madeira já tem um projecto nos bairros! São bairros muito, muito carentes! (…)Temos com Lisboa, temos 
com as principais, temos com Silves, temos com Coimbra! Coimbra também está a fazer um trabalho muito 
bom, excelente! Temos com o Porto e com o Governo Autónomo da Madeira! 
E portanto 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 Influencia dos 
especialistas 
medidas/mudanças 

A nossa ideia também era conseguir que o projecto tivesse resultados suficientes, um trabalho que a 
administração considerasse suficientemente importante para depois não desaparecer e isso foi 
realmente alguma coisa muito bom foi nós termos dado continuidade, não é?  
 
(…) O planeamento familiar é uma vitória, as pessoas entenderem o planeamento familiar e o direito 
à contracepção como uma coisa sua e como uma coisa consensual e um direito delas, eu acho que 
também é uma vitória. Acho que também é uma vitória, sou médica e acho isso, as pessoas cada vez 
mais porem questões, eu acho que isso é uma vitória, não lhe digo que gosto sempre disso porque eu às 
vezes tenho pouquinho tempo e as perguntas às vezes são difíceis de responder, não é? 
 
Olhe, eu acho que a Associação para o Planeamento da Família tem sido marcante nesta área, não acho 
só porque esteja lá mas porque tem sido marcante nesta área, acho que há uma associação que ainda não 
tem grande impacto público, provavelmente por várias razões, mas que também está a tentar fazer um 
trabalho muito importante nesta área são “os Médicos pela Escolha”, eu não sei se conhece os 
“Médicos pela Escolha”, deve ter ouvido falar deles quando se fez o referendo…eu aliás estive no 
referendo pelos “médicos por escolha”, mas quem começou os “Médicos por Escolha” foram 



médicos muito jovens que não têm trinta anos ainda hoje e que só pelo facto de terem fundado a 
Associação Médicos por escolha foi uma quebra, quer dizer nunca os médicos “apareceram 
cidadãos”, a dizer que eram pela escolha, a terem um discurso anti-poder médico, a terem um 
discurso em relação à despenalização do aborto completamente a favor e que, portanto eles 
apareceram como uma associação depois converteram-se em movimento, mas continuaram a associação 
e estão a trabalhar em bairros carenciados em relação à Educação Sexual, eles ainda não têm muita 
capacidade … 

NUNO Influencia especialistas 
técnicos - práticas no 
terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crença na influencia 
dos especialistas na 
transmissão da sua 
mensagem/apropriação 
pelos professores 

A linha política era sempre ajudar as escolas a desenvolver projectos, e projectos de continuidade. 
E com base nos pressupostos que para nós, já na altura, eram importantes: quase basilares, que era que 
toda a intervenção ao nível da promoção e educação para a saúde surgisse integrada nos projectos 
curriculares das escolas, ou seja, que não fosse uma coisa “que caísse de páraquedas”, uma actividade 
pontual e isolada, mas, que fosse uma temática integrada nas dinâmicas curriculares, através de 
projectos que os miúdos, os alunos, e os professores pudessem desenvolver. 
 
Nessa altura, a nossa estratégia, a nossa filosofia [PPES e CCPES], assentava num trabalho de 
continuidade com os professores, quer ao nível da sua formação, quer mesmo ao nível do apoio ao 
desenho de projectos, que eles vinham depois a implementar, e que implementaram, nas escolas. 
 
Esse processo é um processo muito interessante porque, de certa forma, ajudou a produzir uma 

identidade, as escolas identificavam-se com esta dinâmica e identificavam-se com os pressupostos da 

promoção da saúde, e identificavam-se com as dimensões das escolas promotoras de saúde. Havia um 

aspecto que eu há pouco não referi e que é muito importante que era: nesta dinâmica da promoção da 

saúde, quer através do PPES, quer depois na CPPES, e com as DRES, havia uma equipa técnica que 

acompanhava as escolas e fazia de interface, de ponte, entre as escolas e as estruturas quer regionais, 

quer centrais do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. E esse trabalho de acompanhamento 

permanente era absolutamente marcante 
 
Ainda há dias, uma colega da saúde referia isso, porque o que é evidente hoje, é que as escolas já 
assumiram os temas da educação para a saúde:   a educação sexual, a educação alimentar, a 
prevenção das drogas, a prevenção da SIDA, etc., essas áreas, essas temáticas são temáticas que 
as escolas, assumidamente, trabalham continuamente, quer integrado nas disciplinas – quer dizer, 
através das disciplinas abordam essas temáticas – quer mesmo em áreas chamadas não disciplinares 
onde desenvolvem projectos, onde desenvolvem pesquisa com os miúdos para trabalhar estas temáticas. 
Isso é muito importante, eu acho que é muito importante. 
 



(…) este trabalho de assunção destas temáticas na escola foi um trabalho que foi feito paulatinamente, 

progressivamente, e foi sendo assumido cada vez mais pelas escolas - isso é importante. 
 

ANDREIA Influencia dos 
especialistas técnicos 
sobre as 
medidas/políticos 

 

 

 

Relação especialistas 
universidade e técnicos 
ME 

Especialistas com 
capacidade de relação 
com todo o tipo de 
actores 

Eu tive essa experiência na parte das Escolas Promotoras de Saúde, que era possível do terreno 
influenciar até ao nível ministerial. Mas porque tínhamos pessoas um bocadinho fora-de-série, 
pessoas que ouviam – dentro da grande visão de saúde pública e de promoção da saúde a…Maria 
de Belém… Eu acho que aquelas senhoras ouviram muito do que se passava. Iam aos encontros, 
estavam com as pessoas, falavam com elas e ouviam.  

tive essa experiência concreta – acho que as bases, quando estão devidamente informadas… – ‘as 
bases’ estou a falar dos técnicos que trabalham – e têm uma comunicação fluida com pessoas que 
transmitem as coisas e que há momentos e canais em que uns…estes cá de cima podem estar com 
estes e estes podem…”dar um toque”- “toque mágico” -  eu acho que é possível… 

Eu não tenho nada contra os académicos…às vezes só fico danada com alguns académicos porque, 
eu acho que os académicos, para mim, para mim sempre foram fundamentais e sempre os chamei, 
tive gratas surpresas e enormes desgostos. Porque há uns que, primeiro que percebam o que é que 
quer, depois andam tão, tão, tão desvairados no meio do academismo a fazer assim, que parece que 
também não têm a noção nenhuma do todo 
 
Agora lembrei-me de repente do João Pinhal: tinha uma noção perfeita de como é que isto funcionava. E, 
portanto, ajudava imenso o que ele trazia às pessoas do terreno, ou às pessoas das estruturas 
intermédias ou às estruturas politicas mais…VIPs – Secretários do estado, não sei quê – era sempre 
uma mais-valia, porque aquele homem sabia do que estava a falar nos três – três ou quatro ou cinco, o 
que você quiser… – nos diferentes níveis. E isso é que às vezes falha…mas não é só nos académicos 

BARBARA Influencia investigação 
Medidas e decisões 
políticas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digamos assim novas linhas de intervenção e até de investigação, temos uma vertente de investigação em 
que às vezes fazemos investigação, mas agora estamos mais a abrir linhas de investigação, a organizar e 
a entregar os impressos. 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. 
 
Foi fácil, digamos assim o diálogo com as pessoas que estavam, quer no Ministério da Saúde, quer 
no Ministério da Educação que também se norteavam exactamente por estes mesmos e nós 
dialogámos com a Ana Benavente, dialogámos com o Joaquim Azevedo que é de direita, enfim  PSD 
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da controvérsia 
 
 
 
 
Agregação de 
especialistas e 
políticos na APF 
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e muito ligado à direita, todos eles nos apoiaram os variadíssimos Secretários de Estado (…)nós 
vimos trabalhando activamente com as Secretarias de Estado, quer da Saúde, quer da Educação nessa 
perspectiva da Educação Sexual. 
 
 
Bom, aliás, nessa altura a APF estava realmente bastante visível nessa área e tinha se quisermos 
falar em poder porque estamos a falar em política, tinha bastante poder aí, porque tinha feito as 
linhas orientadoras, tinha uma posição privilegiada no Ministério, ou tinha tido durante portanto o 
Governo de Guterres, etc… portanto as coisas estavam, nós estávamos com uma posição forte e 
estávamos a fazer coisas. 
 
 
O coordenador existe, infelizmente tem dificuldades ao nível dos conhecimentos técnicos e ao nível 
do desenvolvimento de projectos, nós temos feito algumas acções nesse domínio, foram muito 
procuradas ano passado, agora que tinham de as pagar não havia subsidio 
 
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? Depois isto tudo é um grãozinho que se transforma numa 
montanha e 
 
 
Quem temos de sócios, temos sócios antigos que são pessoas que se interessaram nalgum 
momento das suas vidas por esta temática, que simpatizaram com a APF e que se fizeram sócios e 
que se mantêm, muitos deles pagando as cotas, são muitas vezes médicos, juristas, normalmente 
profissões intelectuais, pessoas realmente ligados, professores, sociólogos, psicólogos etc… 
Alguns deles bem colocados a quem nós recorremos volta e meia, depois temos e que fazem a 
questão por exemplo como o Correia de Campos de dizer que sempre pagou as cotas… Depois 
temos sócios que são pessoas que de algum modo contactaram connosco em cursos que nós fizemos, ou 
que vieram por métodos próprios a seminários que nós tenhamos feito ou colóquios, ou jornadas, ou seja o 
que for, ou que tiveram um curso connosco, professores, profissionais de saúde, da assistência social, 
psicólogos, psiquiatras, médicos, etc… 
 



CARLOTA   

ÂNGELA Influencia de outros 
actores no êxito das 
politicas 

 

Uso da investigação na 
legitimação das 
decisões 

 

Aliás, penso que nunca mais houve assim… que o trabalho de um ministro depende muito das 
pessoas que o rodeiam, porque é preciso saber escolher e é preciso saber motivar e entusiasmar, 
não é? E acho que isso se passava no meu gabinete com a colaboração de pessoas extraordinárias 
e que entretanto nem sempre são captadas, nem sempre são depois envolvidas. Quando se faz as 
coisas bem e desenvolvidas… o problema é que nós temos um exercício da política muito oscilante em que 
se faz, em relação aquilo que não é essencial há muitas oscilações em termos de orientação política. 
 
Na legislatura anterior até se propôs a realização de um estudo, precisamente neste intervalo entre 
referendos, para saber e tentar conhecer um pouco melhor a realidade do aborto clandestino em 
Portugal. Pois nessa altura era o governo do PSD que estava em funções e tinha uns deputados 
muito militantes no sentido da criminalização da interrupção da gravidez e portanto acabaram por 
dar um conteúdo a esse estudo, tão vasto, tão vasto que ele acabou por ser irrealizável. A AR em 
algumas áreas tem encomendado estudos à academia. Neste momento não encomendou, até porque 
considera que neste momento o problema, desse ponto de vista está ultrapassado. E, portanto, temos que 
acompanhar é os relatórios que o Ministério da Saúde nos envia sobre esta matéria. A Direcção Geral da 
saúde envia-nos com regularidade bastante material sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva. 
 
 

 


