
RELAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO 

 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO Relação conflitual 
Episódica 

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 Calota 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. E isto aos vários níveis não é fácil de gerir, 
porque ela agora chega e começa a mandar nisto tudo! Agora do ponto de vista da articulação, 
passada essa fase, que foi de facto uma fase de cada um bater com a sua porta, pode ter 
sido meio ano… Sim, e questionávamos porque é que aquele despacho não foi clarificado e o que 
é que aquilo queria dizer, houve ali a ideia de que eles [Educação) queriam dizer que eram auto-
suficientes… 

ALFREDO Abertura da Educação 
à Saúde 
O médico nas 
escolas/ sessões para 
pais e disciplina de 
Educação para a 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das minhas experiências positivas na altura, as melhores foram no âmbito da Saúde Escolar, 
articulando o centro de saúde com a escola, havia muita diversidade de iniciativas… 
 

Mesmo nas escolas, fiz algumas sessões de Educação Sexual para o 1º Ciclo…e correram muito 
bem, tive sempre o cuidado de fazer primeiro a sessão com os pais (…) chamávamos primeiro os 
pais, tínhamos uma sessão com eles, conversávamos sobre a importância de se abordar com as 
crianças alguns assuntos relacionados com a sexualidade e eles punham as dúvidas que tinham e 
então pedíamos autorização para o trabalho com as crianças…foi assim e nunca tivemos problema 
nenhum…aliás ainda hoje fazemos assim, usámos sempre esta metodologia. 
 
Na parte dos jovens já era um pouco diferente, eu trabalhava nessa altura numa colaboração entre 
o centro de saúde e a escola, porque nessa altura havia a disciplina de Saúde no 9º ano. Entre nós 
[médicos] dividíamos, eu ficava com os jardins de infância e o 1º ciclo e ele ficava com a 
preparatória e secundária…essa parte da saúde escolar foi-nos muito útil. Aliás, em Aljustrel foi 
possível um protocolo de colaboração entre o Centro de Saúde e a escola pelo qual o CS designava 
um médico como responsável da disciplina de Saúde e esse médico contava com a colaboração de 
outros profissionais do CS para a abordagem dos temas. 
 



 
Carreiras diferentes 
que do ponto de vista 
administrativo não se 
conseguiam 
compatibilizar 
 
Apoio dos centros de 
saúde às escolas 
 
 
 
 
Papel dos serviços 
centrais na junção 
destas duas classes 
profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escola como primeiro 
meio de contacto 
 
 
 

Eu voltei a tentar a implementar a disciplina de Saúde, opcional no 9º ano em AB, embora 
houvesse normalmente duas turmas de 9º ano em AB… não havia ninguém para dar e portanto 
eles não tinham a disciplina…e era complicada essa relação entre o ME e o MS…Finalmente 
consegui ter uma turma a meu cargo três anos lectivos mas como não aceitava pagamento por 
estar em exclusividade, não foi possível continuar. 
 

Comecei a sensibilizar os médicos dos centros de saúde para que dessem apoio nas escolas às 
questões da Educação Sexual e dessem apoio mesmo as actividades que se faziam nas escolas 
 
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…e aqui na Guarda também fui coordenador 
distrital da Educação para a Saúde até 1995, altura em que o NESD morreu…de “morte matada” 
superiormente… 
 
(…) Entre os fins dos anos 80 e 95 praticamente todos os CS tinham equipas concelhias de 
Educação para a Saúde e de Saúde Escolar, muitas vezes com pessoas comuns e nos anos 90 
chegámos a promover alguns processos formativos em conjunto para todas estas equipas, 
valorizando as práticas de animação comunitária adequadas a crianças e jovens. 
 
Há pessoas que vão caminhando…e que talvez tenham agora mais condições para continuar, 
tenham mais meios…o que sinto é que antes do PES/Projecto de ES se estava muito “ao Deus 
dará” e havia muita gente que se demitia. 
 
Os nossos contactos com as escolas são importantes em cooperação com os professores, 
promovendo a comunicação com grupos de jovens e a sua conscientização face à Saúde. Se 
houver empatia, alguns desses jovens poderão depois procurar-nos em momentos em que 
precisem de ajuda. Mas é natural que prefiram fazê-lo fora da escola. 

CONSTANÇA Cooperação 
Papel dos serviços 
centrais na junção 

Embora eu tivesse sempre defendido que tinham as escolas que encontrar o seu parceiro inevitável 

que eram os centros de saúde! E delinearam-se os princípios da Rede Nacional de Escolas 



destas duas classes e 
serviços  
Iniciativa RNEPS 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa RNEPS 
Publicações 
 
 
 
Iniciativa RNEPS 
Compromisso entre 
os dois sectores 
 
 
 
Iniciativa RNEPS 
Valorização dos dois 
sectores 
 
Fim da RNEPS 
Desinvestimento do 
sector da Saúde 

Promotoras de Saúde em Portugal... 

Portanto, não havia centro de saúde que pudesse aparecer sem escolas, não havia escola que 

pudesse aparecer sem centro de saúde. E isto permitiu criar uma rede mista, que também ao nível 

da coordenação teve vários desenvolvimentos (… )E como era de facto evidente a necessidade 

dessas equipas mistas aos diferentes níveis, ao nível distrital, ao nível regional, ao nível 

nacional, isso foi colocado ao poder político e aí o poder político aceitou e publicou de facto, um 

despacho conjunto, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, reconhecendo essas estruturas 
mistas aos diferentes níveis! 

 

Nós queríamos que fosse uma estrutura que funcionasse dentro dos princípios, que está aqui a ver na 
publicação que resultou do trabalho em conjunto Educação e Saúde, em que temos os 

princípios acordados em conjunto. 

 

O “chapéu-de-chuva” não era educação só, não era só educação para a saúde! Era educação para a 
saúde... sim! O “chapéu”, o grande “chapéu-de-chuva” era educação para a saúde, mas a 

promoção da saúde é educação para a saúde com políticas... porque os dirigentes dos centros de 

saúde e das escolas, por exemplo, tinham que assumir que tinham uma política interna da 
organização que dirigiam, que apontava e facilitava determinado tipo de acções e de 

comportamentos! 

 

Portanto nós tínhamos sempre alguém numa região-alguém da educação e alguém da saúde de 
forma a que todos sentissem que não havia a soberania de ninguém sobre ninguém, todos eram 

igualmente...importantes, e é verdade! 

 
A responsabilidade passou para as escolas, mas não é preciso haver formação! Parece que há 

iniciativas de formação, eu tenho acompanhado mais ou menos isso, parece que há iniciativas de 

formação dos professores, mas era importante que houvesse obrigação com o sector da saúde. E 

o que é que se passa ao nível do sector da saúde? As coisas estão complexas nessa área de, 

daquilo que se chamava a saúde escolar, e que se chama a saúde escolar, mas agora com a criação 

das Unidades de Saúde Familiar, isso não está muito incentivado, porque, porque pertence a outro, a 

outro pacote, diria assim, não é, há tantas transformações, que é necessário ver de que maneira, é que 
integrado na prestação dos cuidados de saúde é, essa parte é valorizada! 
 



DINIS Investimento inicial 
muito maior do sector 
da saúde do que da 
Educação 
 
 
 
 
 
 
Serviços centrais, 
necessidade de 
controlar iniciativas 
tanto no sector da 
Saúde como no da 
Educação 
 
Investimento inicial 
muito maior do sector 
da saúde do que da 
Educação 
 
 
 
Cooperação 
Papel dos serviços 
centrais na junção 
destas duas classes e 
serviços 
Projecto piloto de 
Educação Sexual  
 
Participação da DGS 
é consequência da 
ligação privilegiada a 
um actor 

Ainda por cima começava-se a falar de Educação Cívica nas escolas. E então o medo delas era 
que a Educação Sexual estragasse a Educação Cívica. Foi mesmo terrível. Ainda por cima é assim: 
o Ministério da Educação não teve nada a ver com isto, porque a discussão política que tinha 
havido, tinha sido na Assembleia da República e a propósito do Planeamento Familiar e do aborto e 
na altura… Esta lei 3/84 foi de facto uma bomba que foi parar ao Ministério da Educação sem eles 
saberem como, porquê, o que é que fazer com isto e, portanto, tanto que eles tinham não sei 
quantos dias para regulamentar a lei e nunca regulamentaram a lei. Esta ecretária de estado com 
quem a gente foi falar, pura e simplesmente dizer “eh pá, é melhor não mexer nisso”. Começou-se 
aqui a configurar portanto, uma linha política de actuação que durante muitos anos existiu. 
 
Então essa [secretária de estado] faz um despacho a dizer que as escolas devem ser previamente 
articuladas com o Conselho Directivo e com a Associação de Pais e com a Inspecção de Ensino da 
Zona.E porquê? Porque por um lado, digamos, a APF andava a fazer coisas nas escolas e, por 
outro lado isto surge concretamente no Centro de Saúde de Rio de Mouro que começa a 
fazer também umas acções nas escolas 
 
 
E depois, portanto é assim… ao nível governamental havia um actor que eu acho que era 
importante que era a Saúde Escolar. Que em 1984, já dava indicação aos Centros de Saúde 
para começarem fazer Educação Sexual nas escolas ….Isto em 1984! A Fernanda Navarro é 
uma pessoa de referência, portanto, nesta área, porque o Ministério da Saúde…. O Ministério da 
Saúde através desta directiva, ou deste incentivo… mais que uma directiva, era um incentivo… que 
alguns Centros de Saúde começam a fazer ES. Tipo Albufeira…por exemplo, e outros Centros de 
Saúde… 
 
 
E, portanto, há um projecto que se desenvolve durante mais de três anos, entre 1995 e 1998, com 
uma coordenação tripartida entre a APF, o PES e a Direcção-Geral da Saúde, uma equipa 
relativamente grande, ao todo éramos para aí… eram cinco escolas, cada escola tinha pelo menos 
três: um APF, um PES e um professor operador da escola, mais a equipa central… 
 
 
 
 A gente queria que o António Manuel participasse na equipa do projecto e então o Tó disse: “O 
melhor então é ir pela Direcção-Geral…”. Portanto, a Direcção Geral é convidada porque o Tó fazia 
parte da direcção da APF. Nós, arranjámos este estratagema que acabou por se revelar, 



 digamos, útil, não só para ele participar na equipa que participou, mas para envolver 
institucionalmente a Direcção Geral da Saúde. Que era engraçado… era um projecto de parceria 
entre a APF e o PES com o apoio da Direcção Geral da Saúde. 

ROSA Cooperação 
Iniciativa RNEPS 
Compromisso entre 
os dois sectores 
 
Cooperação 
Episódica/pontual 
Chamar o pessoal da 
saúde às escolas 
 

Aqui foi muito importante este desenho, eu direi que até 2002, até 2002 foi muito importante a 
sedimentação...da parceria Educação e Saúde! Criou-se de facto ali um elo muito forte! As últimas 
formações que fazíamos eram conjuntas e era pago pelo Ministério da Educação, não é? 
Publicações muitas vezes conjuntas...o Ministério da Saúde também. Portanto por esse lado corria 
muito bem! 
 
Isto é uma canseira! Eu não posso andar pelo país a formar... em situações que eles me diziam: 
“Olhe, não temos recursos na alimentação!” Então vai alguém...alguém da equipa central, “Não 
temos recursos para a toxicodependência!”, vai alguém da equipa central, e isso aconteceu em 
Lisboa! Pronto, mas outras regiões tem acontecido de outra maneira…chamam alguém da Saúde, 
chamam as ESE. 

RITA Cooperação 
Poupança custos 
Saúde 
 
Cooperação 
Mas 
fundamentalmente um 
processo da 
educação 
 
 
Cooperação 
Contar com os 
saberes dos técnicos 
da Saúde 

…é uma área importante porque se for bem feita, poupa-se em termos de gastos de saúde… 
 
 
 
Não…em termos conceptuais não…em termos organizacionais talvez, a forma como se devia 
organizar a Educação para a Saúde sim. Eu sempre tive aquela perspectiva que se devia ir pela 
via educacional, a mudança de atitudes tem que ser um processo contínuo…não se muda 
com campanhas, com acções pontuais…e um processo contínuo só a escola consegue fazer 
 
 
A mesma (que se dava ao papel dos professores)…talvez não…mas o pessoal da Saúde que 
estavam no CAN acho que não, que davam importância…é importante ouvir essas pessoas da 
Saúde, o Vitor, a Dra Gregória…porque lhe dirão…nós tentávamos que as acções fossem 
conjugadas, entre os técnicos que estavam nos serviços regionais de saúde, que poderiam definir 
com os da Educação os indicadores que poderiam ser trabalhados…houve, mesmo que não 
conseguida a 100% esta interligação no terreno para definir as realidades da intervenção… 

INÊS Papel central da 
Educação, dos 
professores 

Portanto, o psicólogo da escola, digamos que é o recurso mais próximo para o professor poder 
encaminhar o aluno, mas depois o psicólogo vê o moço e tem que o encaminhar para o centro de 
saúde, a mesma coisa se a pessoa está doente, a mesma coisa se... pronto, e essa 
articulação tem que existir… Agora o centro de saúde não pode substituir o professor na sua 
prática promocional de estilos de vida saudáveis, assim como o professor não pode estar a 
prescrever medicamentos e práticas médicas ou psicológicas, há uma delimitação de funções!  



BEATRIZ Cooperação 
Incentivo dos 
serviços centrais à 
constituição de 
equipas 
multidisciplinares no 
terreno. 
[ME e Comissão 
Nacional de Luta 
contra a Sida] 

O Ministério era a tutela! Neste caso o Ministério era a tutela, aliás, quando se fez este da 
prevenção da SIDA, os dois Ministérios, o da Saúde, pela Comissão da SIDA na altura era 
Coordenadora a Professora Odete Ferreira, e pelo da educação a Secretária de Estado Ana 
Benavente, assinaram um protocolo público... o que significa que foi possível fazer um conjunto de 
coisas, fizemos trabalhos... acho que tenho lá dentro um dossier, conhece? É aquele dossier de 
materiais da luta contra a Sida 
 
[Projecto relacionado com a 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… 
 

TERESA Repartição de 
territórios 
Relação confusa 
Educação para a 
Saúde (MS) e Saúde 
Escolar(ME) 
 
Médicos de Saúde 
Escolar (ME) 
 
 
 
 
 
Cooperação 
A prevenção da Sida 
como mote 
 

Porque, enquanto no Ministério da Educação a saúde escolar era muito mais virada para a 
integração na escola...digamos assim, portanto, para os problemas que interferiam na integração 
da criança na escola, e paralelamente fazia-se a parte física. No Ministério da Saúde, não! Estavam 
mais interessados na parte da medicina escolar... nós também fazíamos, não é? 
 
 
 
[Nós] com uma visão da escola muito mais ligada para a educação do que para a saúde, não 
é? 
Aliás, na minha família há vários professores e eu servi sempre de ponte...estive sempre na escola, 
o meu era um liceu muito característico muito, com muita força, e portanto para mim a escola foi 
sempre um ambiente onde eu me senti muito bem. Portanto, nem pensar para ir para o Ministério 
da Saúde, foi no Ministério da Educação que eu fiz, quer dizer, eu sou pediatra, mas a minha 
carreira foi muito dedicada à saúde... 
 
Ela [presidente da comissão nacional de luta contra a Sida] queria ter uma ligação com a escola, 
porque é evidente que desde o início se pensou que era muito, muito importante a prevenção 
começar muito cedo, e portanto, era muito fácil, através do nosso conhecimento...dessa 
ligação com o Ministério da Educação 

CLAÙDIA Cooperação 
Papel dos serviços 
regionais na 
articulação 

[PPES] e portanto o que é que eu fazia, qual era a nossa metodologia? Eram as reuniões com os 
órgãos centrais e com as escolas, com os coordenadores de projecto das escolas, com os 
Centros de Saúde, com a Saúde Escolar do Distrito e depois ia também às escolas dos 
agrupamentos 



 
Primazia das 
estatísticas da Saúde 
 
Cooperação 
Incentivo dos serviços 
centrais CCPES e 
RNEPS 
 
Critica ao Modelo 
Biomédico 
A primazia da Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critica ao Modelo 
Biomédico 
A primazia da 
Saúde/falta de 
preparação do 
técnicos do sector da 
Saúde 
 
 
 
 
 
 

 
(..)só que o que eu acho é que o país assim não progride…porque de vez em quando lembram-
se…que há adolescentes grávidas, que a Sida está a aumentar, que há casos de aborto…que 
é preciso haver Educação Sexual…e sempre que se fala do aborto lá vem a ES, mas depois…a 
sustentabilidade dos processos não é feita, nunca se levam essas coisas a sério… 

[CCPES] Já havia, o coordenador já era quem articulava com os serviços de saúde, já tinha uma 
equipa multidisciplinar, 
 
 
Chega-se às Secundárias e limitam-se um bocado a encaminhar…ainda há aquela ideia do 
“encaminhar”, ainda há um bocado aquela ideia de que se chama o técnico de saúde, ainda há 
dias estava a falar com uma pediatra que é minha amiga…e ela disse-me: pediram-me para ir 
fazer umas acções nas escolas…pediram-me…e eu disse: “Ó Dra não compactue com isso porque 
as pessoas ainda querem é que venha o médico ou o pediatra fazer uma acçãozinha para a sua 
turma e fica o problema resolvido”…Este modelo está de tal forma assimilado para a ES que eu 
não sei como se pode dar a volta…  

Quando voltei à escola caí um bocado na realidade, acho que não se faz bem…deparei-me com a 
situação de uma escola que acha que se faz muito porque tem um gabinete, de apoio em que vêm 
cá de 15 em 15 dias, uma pediatra(…) O gabinete, uma manhãzinha…e está feito. 

 
 
Não sabem rigorosamente nada…sabem a contracepção melhor do que eu se forem obstretas ou 
ginecologistas…mas não sabem mais nada… 
Eu acho que ainda é aquele conceito que lhe disse ainda há um bocadinho…é que quem sabe 
destas coisas são os médicos, são os psiquiatras, eles é que sabem de ES, este preconceito existe 
e eles fazem questão de o manter 
 
[A Margarida vê a entrada desta comissão GTES como a Saúde a ganhar terreno face  à 
Educação?] 
 Exacto…é…aliás, eles continuam a ter no plano deles nacional, na Saúde Escolar as escolas 
promotoras de saúde…embora isto seja um parente pobre da Saúde…era um parente pobre da 
educação também! Lá vem esta outra vez com a ES…o que era importante era a “disciplina”, o 
“sucesso escolar”…e na Saúde, era a Saúde Escolar…era também…lá também era para os 
carolas…o tratamento é que era valorizado…eu não concordo com este modelo. 



VITOR Cooperação 
Incentivo dos 
serviços centrais à 
relação 
Saúde/Educação 
 
 
Apropriação difícil por 
parte da 
Educação/Dominância 
da Saúde 
competição 
 
 
 
 
 

Aqueles anos que eu passei naquele grupo de trabalho, no Centro de Apoio Nacional à Rede de 
Escolas Promotoras de Saúde (CAN), onde eu e outras pessoas representávamos o Ministério 
da Saúde, porque aquilo é metade Ministério da Saúde, metade Ministério da Educação, e 
depois eu ter coordenado a equipa específica para a área da educação sexual, e verificar o 
que aconteceu depois, não me admira muito que as coisas vão e venham por ciclos e que quando 
acaba um ciclo parece que estamos às vezes ainda atrás do anterior! 
 
Educação para a Saúde, se quiser Educação Sexual, quando não é suficientemente bem 
organizado e preparado e estruturado, causa uma confusão enorme porque, por exemplo, neste 
caso concreto a educação não criou a sua própria perspectiva sobre a educação sexual… e o 
que fez ao longo dos tempos e continua a fazer é “importa a perspectiva salutogénica”, quer 
dizer, a perspectiva da educação sexual como instrumento ao serviço da Saúde e agrega isso 
num processo que é fundamentalmente um processo, não um processo da Saúde mas um 
processo da Educação, não é apenas o somatório de um conjunto de informações que a Saúde 
exporta e os agentes que vão depois tomar mão nisso, criam o seu próprio caminho com base em 
sistemas de trabalho, com base em matérias que até aí eram pertença de oue de repente passou a 
ser deles. Portanto a certa altura tem professores e profissionais de saúde a falarem exactamente 
das mesmas coisas, da mesma maneira! Em que nós perguntamos mas onde é esta a mais valia da 
Saúde nesse processo neste momento? Visto que o que ela tinha passou para os outros e os 
outros continuam-lhe a pedir exactamente a mesma coisa, que entretanto eles também já 
assumiram, ou seja, há uma promiscuidade de processos de trabalho, de conhecimentos que 
por si só não facilitam muito este processo! Depois até se entra em competição! 
 
(…) porque há simbolicamente o peso, digamos que a supremacia da saúde nesta matéria, está 
a ver, os médicos é que sabem disto, a medicina é que dita leis, ora a medicina, a medicina não 
enfim, a Sociedade de Matemática pelos vistos não dita leis no ensino da matemática não é? 
Outras áreas científicas, não são elas que presidem aos destinos da escola, é a escola que criou o 
seu próprio processo não é? Não são os biólogos que determinam, são os professores de biologia 
que fazem os programas, que fazem... não sei se está a ver? Depois, outro aspecto perverso 
disto é que subsiste a ideia de que quando há crise nas escola nestas matérias, quem é que 
se chama? É a saúde, é os médicos, venham cá pôr os meninos na ordem, em termos de 
sexualidade porque nós não sabemos! 

ISABEL  s/ referências 
CATARINA  s/ referências 
SARA  s/ referências 
NUNO Cooperação Eu ainda não tinha referido isso: os centos de saúde, as parcerias espontâneas que as escolas têm 



Parcerias no terreno 
essenciais 
 
Dificuldades do 
sector da Sáude no 
apoio às escolas 
 
 
 
 
 
 
Evolução positiva na 
cooperação entre os 
dois sectores 
 

ao nível local – os centros de saúde, estruturas locais – são absolutamente essenciais essas 
parcerias. Portanto, o trabalho tem que ser feito desta forma. 
 
(Depende) das politicas locais e das dinâmicas locais, até mesmo das pessoas. Se houver grandes 
afinidades, há trabalhos de proximidade muito importantes. É evidente que os agentes de saúde 
têm limitação de recursos. Muitas vezes não é dada uma grande atenção ao trabalho de consulta, 
quer dizer, as pessoas, doentes que vão fazer a consulta. E aí, é um pouco à semelhança dos 
professores; há um meio-termo e um espaço para fazer as intervenções em diversos níveis. Os 
médicos têm de fazer consultas, os enfermeiros idem, etc. têm de dar esse apoio, e depois 
fica a parte da saúde escolar que é onde, normalmente, se trabalha com as escolas. É essa 
parceria que se vai fazendo… 
 
Em que, hoje, mesmo quando diz que os centros de saúde vão às escolas, são chamados 
para fazer acções pontuais, etc., é verdade, às vezes isso acontece. Mas sabe uma coisa 
muito interessante, é que cada vez menos o fazem desligados dos professores, ou seja, é 
uma coisa que é trabalhada em conjunto; a intervenção é trabalhada e desenhada em 
conjunto. E isso é muito importante. Não é uma coisa que…por exemplo, se as escolas, hoje, têm 
uma dúvida, contactam o Centro de Saúde - já têm pessoas de referência nos Centros de Saúde. 
Se querem desenvolver um projecto, se calhar a escola é capaz de trabalhar o tema e põe os 
alunos a pesquisar, enfim, põe os alunos a estudar e a organizar a informação. Depois, podem 
convidar uma pessoa para ir conversar com eles e discutir com eles esse tema. E isso vai 
ganhando, não só essa integração, como um carácter de continuidade, porque as coisas vão 
ficando e vão sendo trabalhadas com continuidade e não só de uma forma muito pontual. 
 

ANDREIA Maior empenho político 
do sector da Saúde 
 
 
 
 
 
Maiores dificuldades na 
articulação das chefias 
-serviços centrais e 
locais do que entre os 
profissionais. 

1.E na altura, foi até a saúde que mais “empurrou”… os responsáveis que assinavam os despachos 
–era muito engraçado – eram os Secretários de Estado. Mas quem fazia os Despachos da Saúde 
era a Maria de Belém e quem fazia os Despachos da Educação era a Ana Maria Benavente - 
quem ganhava era a Saúde, não sei se está a perceber, porque era uma Ministra versus uma 
Secretária de Estado. Portanto ela acabou por “empurrar”…Mas depois a Ana Benavente 
percebeu, …sei lá ela tinha outras prioridades…e, inicialmente não valorizou muito o projecto.  
 
2. Muito fácil, nessa altura, toda a equipa, aliás, quanto mais se subia na hierarquia, mais a coisa se 
ia extremando…Portanto, você tinha os técnicos – os técnicos: o professor, o médico e o 
enfermeiro que trabalham no dia-a-dia,  depois subia um bocadinho, tinha os técnicos da 
Promoção da Saúde que articulavam com as Sub-Regiões de Saúde e os centros de área 
educativa, - que eram estruturas similares do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista da 



Postura competitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades do 
sector da Sáude no 
apoio às escolas 
 
 

organização são dois sistemas parecidos: as Unidades locais de Saúde e os Agrupamentos 
de Escolas…se a gente pudesse dobrar a folha ao meio, via que coincidiam na organização… 
Mas aí em termos de hierarquia de vez em quando, lá vinha o “sei mais que tu” e “sabes 
mais do que eu”. Nos Centros da Área Educativa, ainda ia, ainda ia muito bem; nas Direcções 
Regionais e ARS’s já começava, a nível dos responsáveis máximos, a acentuar-se esta postura 
competitiva. Daí para cima, ao nível dos Secretários de Estado era a ver quem tinha mais 
influência – porque uns tinham uns objectivos traçados para as suas políticas, outros tinham 
outros…e depois, do ponto de vista dos Ministros, na altura, eu acho que não havia este tipo de 
problema, nem sequer aquele velho problema de dizer “isto é meu, isto é teu”. 
 
3. Agora é escusado porque eles têm aquelas Carteiras – como é que se chama…um conjunto de 
funções que eles têm que desenvolver, não é? E depois são os Directores dos Centros de 
Saúde que decidem o que é que é prioritário desenvolver; ou dão, ou não dão horas –dos 
horários dos técnicos de saúde para eles fazerem planeamento familiar, saúde infantil, 
promoção de saúde, saúde escolar… 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 

ÂNGELA Defesa do papel 
principal para a 
Saúde  
 
 

- Depois, também acho que o modelo que eu defendo é um modelo de uma articulação entre a 
Saúde e o Ministério da Educação, mas em que seja deixado aos técnicos de saúde, através 
da organização que se considere mais adequada, a relação com os jovens, porque eu acho 
que é muito difícil as pessoas que ensinam ciências da natureza, ou filosofia, ou português, 
etc. é evidente que podem transferir algumas mensagens, mas os jovens não vão 
aconselhar-se nem “confessar-se” às pessoas que depois as vão examinar do ponto de vista 
académico e, enquanto nós temos à vontade, quase todos, em deixar cair as nossas defesas 
junto de um médico, ou dum enfermeiro, já é muito mais difícil fazê-lo em relação a um 
professor. E, portanto, acho, continuo a considerar que o modelo adequado e ideal, aquele que 
efectivamente poderia ter algum sucesso no país seria o modelo das Escolas Promotoras de 
Saúde. Eu, aliás, quando cheguei ao Ministério tinha 7 escolas e quando saí de lá já tinha 600. 
- Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, por isso é que eu acho que era muito importante 
que houvesse uma liderança deste processo, por parte do Ministério da Saúde, muito mais 
do que por parte do Ministério da Educação. Porque as preocupações do Ministério da 
Educação são outras e a Educação Sexual é uma actividade da promoção da saúde. 
 

 

 


