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Tu tens publicações americanas a falar do que a pílula faz mal à Saúde…mas tu és capaz de pegar noutro 
estudo e mostrar exactamente o contrário…portanto esta coisa de menorizar a APF vem deste diferendo do 
Aborto…Outros disseram coisas bárbaras, de ataque pessoal, do género “não vamos pôr os nossos filhos 
nas mãos de assassinos”…e usavam artigos científicos… 

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

Porque tem uma lógica avaliativa, havia ali uma necessidade muito grande de legitimação e a lógica 
era “investigação-acção” …porque no fundo as questões eram: será que isto em Portugal funciona? Será 
que isto muda atitudes verdadeiramente? Será que os professores são capazes de fazer autonomamente ou 
não? Como é que os pais reagem? Isto vai tirar tempo para os programas no sentido tradicional do termo, 
será que isto pode funcionar numa lógica transversal? Tinha uma lógica de avaliação externa. 

[Projecto Piloto] Agora, por exemplo, a questão da Avaliação externa, aí já foi o próprio PES a fazer 
propostas de pessoas…e entrou a equipa do Domingos Fernandes da Avaliação, esses é que devem ter 
produzido coisas, porque no fundo eles viam tudo, iam ás escolas mesmo, tudo o que era produzido eles 
viam, quando nos encontrávamos eles estavam sempre lá. (…) A gente na altura nem percebeu como 
aquilo era importante, aquela lógica do projecto…havia muitos relatórios parcelares, mas…eu próprio 
gostaria muito de aceder a essa informação… 
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Simbolicamente, não podemos deixar de referir que a primeira de muitas sessões no âmbito da 
Educação Sexual em que já participámos como animadores aconteceu através da nossa equipa da 
JUC e teve como participantes um grupo de seminaristas do seminário de Almada, acabando num 
convívio em que ouvimos canções do então Padre Fanhais. 

Foi nesse contexto que nós resolvemos abrir a delegação da APF…procurando envolver e formar os 
médicos de família nesta área 

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…nós 
ajudávamos em iniciativas, mas não havia assim muitas actividades…e dependia da delegação central em 
Lisboa…mas lembro-me de uma sessão em Darque, mas também havia gente nos vários concelhos 
(médicos/enfermeiros) 

Estive também no projecto piloto de educação sexual, promovido pelo PES do ME em parceria com a 
APF e que tinha também a colaboração da DGS…já vinha de trás, aliás já desde Viana de Castelo que eu 
era o coordenador distrital do NESD (núcleo de educação para a saúde distrital), onde a Educação Sexual já 
era uma das componentes… 

Para o desenvolvimento do projecto foi muito importante dispormos da documentação de um 
projecto das ilhas Canárias – o projecto Harimaguada – 
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Nomeadamente estive naquele projecto “Lisboa Saudável” em representação da ARS, um projecto 
mais ligado à educação das populações... O meu doutoramento começou por ser um projecto... que foi 
reiniciado pela Gulbenkian e do qual saiu este livro dirigido aos professores... 

(…) 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 

Isto teve sempre uma participação muito grande de todos os níveis! Portanto, os resultados foram 
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sempre muito sentidos como seus, as pessoas participavam nisto, e sentiam que o projecto era delas. 

Portanto, tínhamos uma metodologia, nos últimos anos que se baseava em tecnologia informática, e 
era enviado um CD-ROM para as escolas, organizado em termos de metodologia de projecto, 
portanto, uma área para o diagnóstico, que era geralmente um diagnóstico feito em conjunto entre a 
educação e a saúde, depois para a definição de prioridades, definição de objectivos, dos objectivos, que 
actividades 

[o que as escolas mais apreciavam na RNEPS eram] as oportunidades de formação...quer a formação 
em serviço, quer a formação ao nível dos inter-escolas, que eram formações em que se discutiam casos 
concretos, que eram escolhidos pelas escolas e pelos centros de saúde e pela comunidade, muitas vezes 
entravam os pais a, a autarquia... 

[De] cada sítio [os professores] vinham aos chamados inter-escolas, os elementos que as escolas e os 
centros de saúde, que eram os parceiros principais, achavam que faziam parte do processo, e 
portanto, estes inter-escolas eram olhados como oportunidades de crescimento…A Rede, não é, ao 
fim e ao cabo era uma oportunidade de aproveitar a motivação de muita gente para dar formação, para pôr 
as pessoas a falar umas com as outras, para juntar pessoas de sectores diferentes, para criar redes no 
terreno que, como se verificou 

[está publicado na] revista “International Journal for Health Promotion and Education [experiência da 
RNEPS] 

Este estudo que nós poderemos chamar “Estudo Comunitário Comparativo”, as entrevistas aos stakeholders 
e os estudos internacionais de avaliação que foram feitos, o estudo nacional que foi feito pelo Instituto 
Nacional de Administração, sobre a estratégia de avaliação do impacto da estratégia de combate à droga...  

Havia um protocolo com a APF, que era uma organização que fazia muito trabalho de formação ao nível de, 
ao nível local e ao nível regional(…) 

DINIS Parecer 
 
 

Estamos a falar de todos os currículos.  E novamente aí, nós [APF] somos chamados a dar parecer. E 
então aí fazemos um parecer sobre a integração da ES, disciplina a disciplina, ou seja, numa 
perspectiva transversal…. Porque para nós a transversalidade nunca era oposta, digamos, à formação 
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Houve um encontro, lá em baixo na FIL, de apresentação dos programas (…).  

Mas de facto o IIE sempre nos tratou bem e a prova disso é que é assim: eles aceitaram bastante bem as 
críticas que nós fizemos, quanto ao programa do Secundário. Fizemos documentos, ponto por 
ponto, a propor coisas e não-sei-quê. Portanto, não eram só documentos de crítica. Eles perceberam 
também que da nossa parte não era só aquilo como uma coisa de crítica. Era uma tentativa construtiva de 
propor coisas. (…) Houve várias componentes na formulação das nossas propostas. Uma era a discussão 
com as escolas; outra era a apresentação e a reflexão sobre experiências estrangeiras, não é? E a outra era 
a reflexão sobre as próprias experiências em curso, em Portugal.  

 

Ah, acabámos até, para o IIE, por construir uma maleta de materiais. E ter pedido um vídeo da APF 
com bastante polémica… não era da APF… era um vídeo sobre Educação Sexual…  

 

Fizemos um colóquio público que foi assim muito badalado nos jornais… a… a… e depois fizemos até 
uma petição à Assembleia da República no sentido de ser alterada essa medida. E criámos, portanto, na 
altura, uma coisa que se chamava Comissão pelos Direitos dos Jovens à Contracepção. Comissão 
pelo Direito dos Jovens à Contracepção em que tinha… reunia algumas pessoas, tais como Daniel 
Sampaio e a Ana Benavente, Nuno Miguel, acho que a Purificação Araújo. Era um grupo de notáveis 
que defendia exactamente o direito dos jovens à contracepção 

 

Portanto… é assim: esse seminário produz o primeiro conjunto de recomendações ao governo, sobre 
educação sexual nas escolas…. Que estão publicadas numas das revistas da APF de 1985. E depois, 
pegámos nas recomendações, pedimos audiências a tudo o que nos parecia, portanto… que pudesse 
ter a ver com a lei… e fomos entregar as recomendações em nome próprio, não é? Eu lembro-me 
que estive numa reunião com a secretária de estado da Educação 
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Fomos discutindo, sobretudo com os professores que apareciam, portanto… um conjunto de experiências, 
de propostas… fazíamos sempre uns grupos de trabalho… eram seminários… que em parte era 
construído pelos próprios participantes,… trazíamos sempre experiências estrangeiras. Em 1984 
trouxemos uns tipos de Barcelona, depois em 1985 trouxemos uma fulana do Québec…  
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Ou seja, no fundo havia aqui uma estrutura de acompanhamento que era o Centro de Apoio Nacional, que 
eu integrava. E muitas vezes apoiando connosco, e aqui nas metodologias, por exemplo, o que era muito 
frequente e envolvia muita gente era o inter-escolas(…) Todas as regiões tinham inter-escolas...Agora 
por exemplo, o caso do Norte tem imensos agrupamentos, 400 e tal, dividiam. Portanto, era por 
exemplo Bragança e Porto! E era assim que se fazia. Depois desses encontros era feito um “feedback”, 
o representante regional do norte vinha a um encontro central a nível nacional... 
 
[RNPES] e eram as formações, que muitas vezes eram conjuntas, no fundo era formação, mas era 
mais um ponto de situação...que era conjunto entre a educação e a saúde. Aqui foi muito importante 
este desenho, eu direi que até 2002, até 2002 foi muito importante a sedimentação...da parceria Educação e 
Saúde! 
 
Continuam no terreno[já no período do GTES], que nos apoiam, porque nós por exemplo agora fizemos uma 
formação sobre estilos de vida saudáveis e sobre metodologias de intervenção na escola, ao nível de 
todo país, e essas pessoas, juntamente com o elemento da DRE da formação, que nos tem apoiado 
na implementação dessa formação. 

Porque a APF, justamente entre 2000 e 2002, sempre teve um protocolo connosco para a área da 
sexualidade! Era a APF e... pronto, era a APF que fazia a Formação e Educação sexual de certa 
maneira, recebiam um subsídio x para o fazer... no tempo do PS, lá está! Subsídio esse que quando veio 
a Professora Mariana Cascais ela decidiu tripartir! 
 
A seguir ao edital fizemos uma mega-reunião com todas onde definimos uma avaliação com estas 186 
escolas, onde esteve presente a Sra. Ministra nesta mega-reunião, fizemos tipo uma grelha, uma grelha 
SWOT, para as escolas, não é? Para elas... efectivamente verem o que é que é bom, mau na 
implementação, não é? Fizemos a análise disso, e essa mega-reunião serviu para fazer um ponto de 
situação sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Pronto! 
 
Foi lançado agora um edital, mais ou menos 50% das escolas concorreram... 
a fundos para [os seus] projectos. É uma ficha de projecto. É onde eles inscrevem, por exemplo, nos 
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preconizamos que na área da sexualidade trabalhem o equivalente a uma por mês, o que é que eu quero? 
Quero que eles me digam quais foram as sessões, que temas é que dinamizaram nessas sessões. 
 
Eles promovem palestras, chamam-nos, sempre alguém da estrutura central, para ir dizendo da política, 
disto de aquele outro, portanto, isto digamos que é um esquema que se vai interiorizando e que é muito 
importante!  

Isso é problema da validade dos questionários! Em princípio a minha tese não se efectiva com isso, não é? 

Aliás…a minha tese é um bocado Piaget, não é? 
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Sim, eu depois fiquei dois anos equiparada a bolseira para fazer esse projecto…primeiro ainda só 
colaborava…e depois…criei um bocadinho um modelo de educação para a saúde e para implementar 
no currículo, era um programa de nutrição alimentar…o primeiro ano foi de estudo, de contacto com as 
escolas…ainda antes de implementar o projecto. E depois, aos poucos, acabei por vir parar à área de 
Saúde, às equipas…e percebi que a melhor forma de implementar o projecto era ligá-lo à Educação para a 
Saúde… 

Foi feito também em conjunto com a APF, resultaram as orientações técnicas, essas orientações 
deram origem àquele livro: as linhas orientadoras…que saiu em 2000. 

Houve anos, épocas em que estavam sempre a mudar os secretários de estado, e novos assessores e lá 
levámos os dossiers… 

 

Mas de uma forma muito participada, com uma série de reuniões com os técnicos de Educação para a 
Saúde…foi com autorização dela, porque era normal também fazer reuniões de trabalho noutras áreas…e 
formação…e portanto ao nível dos técnicos de promoção para a Saúde houve alguns que mostraram mais 
interesse por esta área 

(…) e havia uma grelhas de análise curricular que eu tinha experimentado no projecto de Educação 
alimentar e que também partilhei…e umas fichas de caracterização de escola que também já tinham 
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Questionários 

sido feitas antes e que eu levei para o projecto de ES…e eu creio que o projecto estava bem feito… 

ela estava à beira da reforma, lá ficámos as duas a tratar os dados do questionário, tinha sido aplicado 
um questionário do projecto em 2001 e 2003... 
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(…) aqui, depois do meu doutoramento, criámos aqui na faculdade um projecto, o tal projecto da 
Aventura Social, não é? 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 HBSC e o é para adolescentes, para fazermos digamos o estado, o rastreio de 
problemas de saúde dos jovens! E depois propor ao sistema medidas baseadas nas evidências e 
intervenção, para conseguir dar a volta aos problemas, porque os problemas de saúde neste momento não 
são à parte dos outros 

Nós fizemos muita formação para ela, muitas acções nas escolas, fizemos muito acompanhamento de 
projectos, e digamos que eu acompanhei também o projecto de intervenção nas escolas desde essa altura! 

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!.. aquilo tinha sido uma maneira de 
nós vermos até que ponto é que era possível criar projectos de excelência, e os projectos de 
excelência foram possíveis, não é, com a vontade das pessoas e com algum dinheiro e com algum 
empenho da parte do poder político 

As pessoas tomaram isto como se as escolas estivessem um bocadinho a ser avaliadas, e não era essa... 
ou seja, nós queríamos avaliar, mas não era no sentido do que as pessoas estão a fazer bem ou mal, 
era perceber porque é que, se há escolas que fazem, como é que isso possível… 
 

A outra coisa que há mais é aquela grande aspiração…que nós prescrevemos e que está neste 
momento a decorrer, que é a formação de professores. Nós tínhamos pensado que a formação de 
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professores poderia ser de três maneiras, portanto uma era a formação contínua de professores e a 
formação proporcionada pelo próprio ministério, a outra questão eram os cursos de pós graduação 
da área da saúde...  

Os pais que nós recebemos no âmbito da comissão, é que apareceram cinco ou seis asociações, cinco 
ou seis agrupamentos muito refractários em relação a isto e com argumentos muito violentos, não é? 
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E em 1995 sou convidada (.. )para a assessorar directamente, o que me levou a  ter algumas funções a 
nível nacional. A mais importante dessa época foi, com certeza, a coordenação que fiz do Projecto de 
Educação para a Saúde, perdão, do Projecto de Educação Sexual, que foi um projecto também piloto 
com 5 escolas de todos os níveis de ensino e que foi realmente extraordinário. (…) Os objectivos 
eram, em primeiro lugar, mostrar como é que se podia fazer, tendo o acompanhamento técnico, digamos 
específico, sido feito pela APF...E o objectivo era provar que a escola não só podia como devia abordar 
estes assuntos como aborda a Educação Cívica, a Educação para o Ambiente, etc.  

O objectivo do projecto piloto era, porque o projecto piloto como sabe tem sempre, uma investigação, a 
teoria, houve 5 turmas de controlo, portanto havia 5 turmas do projecto e 5 turmas de controlo, do 
mesmo nível de escolaridade, da mesma escola, em que não era feito este investimento… digamos 
de formação. 

Foi feito um ofício, em que se explicava os moldes em que iria ser feito e pedia-se a colaboração da 
escola, e que aquela turma que ia ser escolhida, em todas as escolas se iria escolher uma turma, não 
podíamos dar assistência a todas, e que todos os pais desses alunos eram contactados no sentido de 
darem a sua autorização. 

Realmente foi um projecto relativamente caro! Caro no sentido de muito boa qualidade, as pessoas que 
trabalharam ficaram com muito material, mas nós não dávamos o material! Para fazer aquele material 
tinham de estar connosco durante quatro dias em regime de internato! 
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Depois também coordenei a nível nacional a formação de professores, de técnicos de saúde e de outras 
associações ligadas à prevenção da SIDA. Fizemos um primeiro projecto transnacional, portanto com a 
região norte e depois no ano de 1997 formámos para cima de 1000 professores. Foi realmente um plano 
extraordinário, eram equipas multi-disciplinares, cada uma com 3 pessoas, um professor, um técnico de 
saúde e um elemento de uma associação ligada à SIDA. 

Depois um técnico de saúde da área da escola e um elemento para fazer a formação das equipas. Por 
exemplo, em 2 momentos fizemos a formação de equipas, para que elas próprias, as tais equipas multi-
disciplinares, pudessem dar a formação a outros, e depois então foi feita de uma maneira regular a 
formação de professores, os tais 2 por escola que eram trabalhados por essas equipas já no sítio… 

 

As Linhas Orientadoras para a Educação Sexual em meio Escolar”, portanto de que eu sou co-autora, 
exactamente no capítulo dos professores, e aquele documento é o documento que foi feito 
essencialmente por quem esteve na experiência! 

Eu não sei se há muitos! Dos que nós aqui temos, nós fazemos anualmente, mas no PES havia relatórios 
de equipas. 
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Para integrar esse grupo, em que nós reuníamos um bocadinho à revelia dos nossos serviços, 
normalmente era à noite, justamente no Instituto Câmara Pestana, e daí surgiu um relatório digamos 
assim, ou um trabalho durante um ano ou dois, em que uma das coisas que eu considero mais 
importantes, foi que se propôs a certa altura, nem sei se foi o Professor Rui Grácio que propôs, mas 
que não se chamasse “Educação sexual” e sim “Educação para uma Sexualidade Saudável”. 

Tinha contactado vários grupos de investigação e tal, começou a trabalhar essa ideia de que não há 
compartimentos estanques, não há. 

O ministro, o Roberto Carneiro, que era muito amigo do Professor Gomes Pedro, propôs ao Professor 
Gomes Pedro fazer, arranjar um grupo de trabalho para fazer uma investigação sobre a saúde escolar 
(…)Esse relatório foi feito naquele ano, o Professor Gomes Pedro foi ter com o Ministro Roberto 
Carneiro e entregou-lhe o relatório, só que o Ministro Roberto Carneiro saiu no dia seguinte! Pronto, e o 
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relatório ficou metido na gaveta até agora! 

Ora bem, foi no tempo em que estava a Professora Odete ainda, que eu tive que ir, que eu fui a um 
congresso a Paris…Bom, fui a um congresso a Paris, um congresso de saúde escolar, e no âmbito 
desse congresso uma tarde havia várias actividades, e uma das actividades era teatro numa escola…e 
achava que isso era capaz de ser de facto um projecto inovador e o facto de a Professora Odete dava-me 
“carta branca”, portanto eu acabei por ir lá “cheirar” para ver se aquilo me servia ou não! E fiquei 
completamente deslumbrada porque era um grupo de teatro de Paris, profissionais, profissionais muito 
bons... 

E então o Professor Ventura deixou-me pedir (… )para a mandar cá para fazer a formação desses actores 
e para nos deixar traduzir a peça para português, e nós começámos a fazer a peça, nessa primeira 
formação(..) estiveram esses professores formadores que eu cá conhecia. 

E o justamente esses materiais pedagógicos, de facto vai ver,  foi isso que me entusiasmou quando 
vi os originais... e nós depois fizemos outros completamente, nós tivemos carta branca para os mudar, 
adaptando-os à nossa cultura, à nossa sociedade, justamente o que me encantou foi essa visão tão 
alargada que aborda desde os direitos da criança, etc.... 
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Enquanto aqui pela primeira vez nos deram formação….e dentro da Saúde desde sempre a área que eu 
gostei mais foi a Educação Sexual, onde eu investi mais, onde eu estudei mais(…) fiz formação dos 
directores de turma, participei nos congressos, fiz apanhados dos trabalhos que fomos fazendo…dei 
formação de professores nessa área, esses anos foram assim…mas senti necessidade de fazer mais 
formação 

Nós tínhamos o trabalho estruturado, nós tínhamos o projecto de cada escola que acompanhávamos, 
nós tínhamos o registo de todas as nossas reuniões, de todas as formações que fazíamos… 

Nós passámos a vida a dizer que era difícil implementar a ES porque não havia formação na área, mas 
há…há efectivamente pessoas que investigam, há pessoas que deram formação, pessoas que 
receberam formação…está tudo feito? Claro que não está, há muito trabalho por fazer…e na 
comunidade, e nas próprias escolas…nas EB 2,3 há algumas mais corajosas…eu deixava muita 
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documentação para as pessoas se organizarem 

Porque frequentaram formações, porque algumas continuaram os seus projectos nas escolas…e 
portanto essa foi a mais valia, e penso que da formação que se deu, alguma coisa terá ficado… 

E criou-se um quadro de referência…chamaram-se “linhas orientadoras” e está muito bem…porque 
nestas áreas não pode ser uma coisa…e então definiram o quadro léxico e os objectivos…eu acho que 
tenho esse documento… 

Eu depois ia investigando…sobre Sexualidade 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…usava apontamentos das formações, tentava organizar um conjunto de 
documentos que fossem teórico-práticos…que tivesse alguma sustentabilidade… 

Houve uma vez uma polémica, mas essa não foi nos projectos que eu acompanhei…porque nos 
projectos nós tínhamos que envolver os pais…eles tinham que saber do projecto que tínhamos com 
os filhos…isto tem a ver com o enquadramento teórico…que tem a ver com a comunicação, com a 
capacidade de decisão, a dimensão afectiva(…) começámos por 3 escolas, eu acompanhava 3 escolas e 
acompanhava os projectos ao pormenor, desde o diagnóstico ao tratamento das prioridades, à definição dos 
objectivos… 

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…mas os estudos valem o que valem, é muito difícil medir, seria preciso acompanhar 
uma população desde o Pré Escolar até…mas depois tínhamos que a comparar com outra para ver até que 
ponto vão ser adultos mais saudáveis… 

VITOR Publicação 

 

 

E há documentos produzidos, que também para mim são marcos importantes, um deles que 
curiosamente é de alguma forma, como muitos outros, ou como alguns que lhe sucederam, são 
documentos extremamente importantes e que num determinado momento histórico apresentam 
perspectivas inovadoras daquilo que pode ou poderá ser ou poderia ser a educação sexual, 
rapidamente são absorvidos num sistema que dificulta a educação sexual! 



Parecer 

CNE 

E portanto a educação sexual era Educar para a saúde, era um aspecto concreto da educação para a 
saúde. E, ao mesmo tempo, o próprio Conselho Nacional de Educação produziu um documento muito 
completo e muito denso sobre educação sexual, em que a tese era diferente, era muito mais próxima 
disto que eu estava a dizer, a educação sexual é a educação para a cidadania, tal como outras áreas 
educativas, propriamente educação para a cidadania, ou seja, punha de certa forma em pé de igualdade a 
educação sexual com a educação para a saúde, e não como sendo um capítulo da educação para a saúde. 

ISABEL Formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relatórios 

[MDV] 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. Técnicos de saúde, técnicos de educação que pudessem multiplicar e 
difundir a informação nessa área. Começámos também em simultâneo a fazer muita formação em escolas, 
em grupos de jovens, etc., a pedido das instituições, foi-se caminhando, fizeram-se depois dezenas desses 
cursos de formação, etc., e foi-se caminhando nesse sentido, 

As pessoas iam sabendo, quer através da formação que nós fazíamos, de professores, não é? 
Portanto, vinham professores de várias escolas que depois pediam trabalho para as suas escolas, e por... 
enfim, iam tendo conhecimento, fizemos, sei lá, assim divulgação alargada a todas as escolas, fizemos para 
ai duas ou três vezes...! 

Entretanto criou-se uma comissão, presidida pelo Professor Daniel Sampaio, que fez vários relatórios… 

CATARINA Projecto 

 

 

Formação 

 

 

Nós temos um projecto que dura três anos nas escolas com as mesmas turmas e depois temos o 
apoio todo à comunidade escolar ou seja, são os nossos professores que trabalham com essas turmas e 
depois trabalham com os pais dos miúdos dessas turmas, com as professoras dessa turma, depois falam 
com os pais na escola, portanto é um projecto integrado com a comunidade escolar! 

Eles trabalham a área da SIDA, das doenças sexualmente transmissíveis, trabalham a área dos 
comportamentos de risco, trabalham também a parte da gravidez na adolescência, a parte dos consumos, a 
parte da relação com a família, portanto eles trabalham várias coisas com eles, por isso também é que eles 
têm, antes de poderem iniciar este projecto, todos os voluntários têm formação cientifica e pedagógica 
connosco! 

Todos eles estudantes universitários, todos eles são sujeitos a uma formação prévia, científica e uma 



formação pedagógica e depois ao longo do ano, dentro dessas acções que nos fazemos, que é uma vez 
por semana nas escolas, também há a intervenção de um teatro universitário de intervenção! 

SARA Reuniões 

Dados das consultas 

 

Projecto 

Portanto havia reuniões em Sete Rios, que eram mais ou menos de 3 em 3 meses, em que nós íamos 
falar de “gravidez adolescente”, na altura íamos apresentar os dados que tínhamos da consulta, o 
que é que nós pensávamos ou quais é que poderiam ser os riscos maiores em termos clínicos, íamos falar 
muita da abordagem psicossocial, íamos motivá-los para eles encararem essas adolescentes de uma forma 
multidisciplinar 

Ainda metemos um projecto uma vez a uma instituição mas não ganhámos, eu acho que não 
sabíamos fazer projectos, portanto não conseguíamos valorizar aquilo e depois tivemos sorte… 
porque nós tínhamos, nalguns pontos da nossa actividade conhecido o Doutor Daniel Sampaio, que foi 
sempre muito simpático em relação à nossa consulta e o Daniel Sampaio, a Gulbenkian chamou-o porque 
queria custear alguns projectos e ele indicou-nos quais os projectos a custear e isso foi muito bom, 
porque nós abrimos um projecto que funcionava da parte da tarde e que era o projecto “Mais Vale 
Prevenir” e que nos permitiu continuar o acompanhamento em planeamento familiar e psicossocial 
das adolescentes grávidas. 

NUNO Projecto 

 

 

Formação 

 

 

 

Fórum 

A linha política era sempre ajudar as escolas a desenvolver projectos, e projectos de continuidade. 
Mas é com satisfação que nós vemos que as escolas, sem terem contacto com apoios directos nem com 
acompanhamento directo nosso, desenvolveram projectos interessantíssimos. 
 
A nossa estratégia, a nossa filosofia, 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. 
[ME- PPES e CCPES] Pois, o meu trabalho em que é que consistia? Consistia em dar formação aos 
professores, em, às vezes ajudarmos a identificar situações de consumo, ou suspeitas de consumo 
sinalizadas nas escolas; nós trabalhávamos essencialmente nessa retaguarda aos professores, quer ao 
nível da formação, quer ao nível de apoio a situações concretas. 
 
 
Sabe que nós tivemos agora um Encontro Nacional dirigido a professores, em que estiveram 
presentes setecentos e tal professores… Sim. Foi marcado até com um prazo relativamente curto, mas 
houve muitas inscrições. Os professores coordenadores da Promoção da saúde acorreram logo. 



   

ANDREIA Fórum 

 

Formação 

 

 

 

 

 

Fórum 

Troca de experiências 

 

 

 

 

Avaliação 
internacional 

 

Era um trabalho muito cansativo porque nós fazíamos três seminários por ano, com oitenta e tal 
pessoas, numa área… com elementos das Sub-regiões, que eram dos Centros de Saúde, tínhamos a  
formação sempre actualizada, e foi aí que se começou, – voltando aqui um bocadinho para a parte das 
Educação Sexual – a tentar fazer…um bocado… relançar, relançar aquele documento orientador, – primeiro 
não, houve outro, calma, estou a falar no âmbito da rede –, de Educação Sexual, primeiros contactos com a 
APF no sentido de ela se responsabilizar por uma parte, a formação muito intensiva…para professores e 
colegas dos Centros de saúde, no sentido de começar a abordagem deste tema de uma forma menos 
escondida. E era isso que a gente fazia, pronto; publicámos documentos em várias áreas; tínhamos então 
um livrinho que indicava quais eram as competências. 

Eles (APF) foram os primeiros a ter…e eram uma IPSS, uma ONG, a quem a gente pagava, é verdade, 
para ajudar a fazer os cursos» - que a gente não tinha, nem tempo, nem meios, nem…Não tinha, 
percebe? Pronto. Mas, a sério, foram aqueles que eram os responsáveis e depois foi em cascata. 

Tinham (APF) uma grande quantidade de técnicos disponíveis e com formação. E tinham materiais – 
que eles trabalhavam muito com os espanhóis - um material que eles chamavam a “Educação Sexual nas 
Canárias”. Ora, aquilo tinha dez anos nas Canárias e cá gerou uma “berraria”… 

Eu acho que as pessoas - sobretudo porque se faziam encontros também, duas vezes por ano, de 
trocas de experiências - eu acho que…acho que, toda a gente que tenta fazer-lhes frente, ou inovar – 
inovar é outra coisa, mas pronto - quem tenta fazer isso, gosta de se encontrar e de se sentir 
apoiado, e  de discutir e ser ouvido – embora esta palavra seja mal aceite em educação… 

E as pessoas iam fazendo, percebiam bem como é que as coisas funcionavam; e depois queriam fazer 
igual aos outros; e depois faziam os tais encontros regionais ou nacionais e as pessoas gostavam 
de confrontar as experiências, dizer: – “Ah, mas fizeste assim? ah, que giro…” e não sei quê…E 
pronto, mas tivemos esses encontros em regime de internato, portanto, também acho que é importante, as 
pessoas também gostam de…estar um bocadinho e ver que as coisas funcionam… 

Era 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. 

Este livro andou por mail’s, por Portugal inteiro, para ser assumido, ASSUMIDO por todos, para ver se 



Publicações Estavam mesmo de acordo com aquilo, para depois se poder… a gente dizer: «pronto, vocês agora 
assumem isto? Boa!» E depois havia relatórios, há relatórios…[RNEPS] 
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Materiais Pedagógicos 
 

[APF] Temos uma newsletter… É de todas[as delegações], feita no serviço central. 
 
 
Depois fazemos também materiais para o Ministério da Saúde, fazíamos também para o Ministério da 
Educação. 
 
Temos portanto um departamento de imprensa e de marketing forte, temos um departamento de Advocacy, 
Advocacy internacional 
 
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. 
 
Temos também convénios com Universidades e com Escolas de Educação, Escolas de Enfermagem 
com as quais temos pós-graduações em conjunto, cedemos os técnicos na maior parte dos casos… 
 
Temos agora um projecto novo que então é uma parceria com vários Ministérios, Interministerial, em que 
vamos desenvolver a casa de abrigo, a operacionalizar a primeira casa de abrigo em Portugal para 
mulheres vítimas de tráfico sexual 
 
E portanto nós tínhamos aquela rede de escolas que estavam realmente definidas e que 
voluntariamente queriam trabalhar connosco e nós tínhamos dinheiro para apoio técnico a essas 
escolas, para mandarmos técnicos, fazermos reuniões com os professores, desenvolvermos, 
difundirmos materiais, fazermos materiais com eles, ajuda-los a implementar projectos 
 
Porque ele [Daniel Sampaio] já vinha a dar essas indicações em artigos e até nessas conferencias e em que 
houve alturas no passado em que ele próprio me convidou para o substituir em coisas e portanto começou a 
haver algum afastamento 
 
E eles [escola] gastaram o dinheiro connosco a montarem um gabinete de apoio aos alunos, eu ajudei-os a 



 
 

montar o gabinete de apoio aos alunos e eles compraram os materiais, a nós no fundo o dinheiro foi gasto 
connosco, está a compreender? A comprarem-nos o “bem me queres” e nós continuamos a trabalhar 
com as escolas. 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 

ANGELA Relatório 

Estatísticas 

 

Estudos 

Aquilo que temos feito é o Director Geral da Saúde e competia à Comissão fazer um relatório do que 
tem acontecido, em termos de alargamento das consultas, em termos do número de gravidezes 
interrompidas. 

 

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. 

 


