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Transcrição da entrevista do painel 2 – Saúde 

Entrevista realizada a actores locais que desenvolvem a sua actividade 
profissional no campo da saúde 
 
Data: 9 Jan. 2010 
Local: Mais Vida/Vila Branco 
Duração: 2h 
 
Entrevistados: 
 

Enf.Milene (Centro de Saúde, já reformada) 
Enf.º Paulo (Centro de Saúde) 
Dr.ª Marta (Centro de Saúde, actualmente a exercer funções noutro Centro de Saúde) 
 
 

 

Enf.ª Milene – Eu sou Milene, sou enfermeira, comecei o meu percurso em saúde 

psiquiátrica no Hospital (nome imperceptível) depois, transitei para o hospital Júlio de 

Matos depois fui tirar o curso de puericultura na maternidade Alfredo da Costa onde 

estive a trabalhar durante algum tempo e depois transitei para Misericórdia concorri a 

um curso de saúde pública que era o primeiro no nosso país, onde fiquei a trabalhar 

até 1959. Depois casei e fui para Angola. Quando me apresentei lá nos serviços de 

saúde para registar os elementos que tinha, eles aproveitaram-me logo e fiquei nos 

serviços de saúde de Angola; fui para Carmona onde estava em construção um 

dispensário materno-infantil, foi-me dito que era para eu abrir segundo os moldes da 

Misericórdia. Fiquei por lá, também trabalhei em saúde pública onde se faziam as 

consultas de saúde materno-infantil, incrementei as suas valências, depois consegui a 

educação para as mães sobre o desenvolvimento infantil, distribuição de leite. Na 

maioria eram pretas e por isso tive que me adaptar ao tipo de alimentação delas, mas 

dentro dos seus hábitos podia ensinar a melhorar um bocadinho. Entretanto, chegou a 

altura de licença que tínhamos periodicamente, deixei tudo em Carmona e vim para 

Portugal. Depois passei o 61, porque o dispensário esteve fechado durante o período 

da guerra, entretanto reabriu, em moldes já diferentes, com polícia à porta e tudo isso. 

Entretanto veio a minha licença graciosa e viemos para Portugal, no regresso já não 

voltei para Carmona porque o meu marido era necessário em Benguela e como o 

dispensário materno-infantil de Carmona estava paralisado eu acabei por ingressar 

nos serviços de saúde pública de Benguela. Portanto, estive ai também no âmbito da 

saúde pública e ai tinha o distrito à minha conta, principalmente na distribuição de 

vacinas, na manutenção dos postos sanitários que havia e que estavam distribuídos 

pelo distrito. Normalmente era feito por enfermeiros que tinham um curso breve de 

cuidados sanitários e depois tinha que supervisionar a actividade deles. As suas 

funções, além da medicina, incluíam também a educação ao povo sobre agricultura e 

novas técnicas para eles desenvolverem no mato. Portanto estive em Benguela com 

estas actividades e quando chegou novamente a licença graciosa, voltei para Portugal. 

Quando regressámos fomos para Cabinda, o meu marido foi para o Hospital de (nome 

imperceptível) e eu fui para a delegação de saúde. Novamente, fiquei com este distrito 

a meu cargo, aonde tinha 52 dispensários, postos sanitários, digamos assim, onde 

estavam também enfermeiros que iam ter uns cursos a Coimbra e depois 
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regressavam. Portanto tinha que manter o contacto com eles que acontecia uma vez 

por mês e portanto, passava a vida naquelas matas. Então aí, em Cabinda, já 

tínhamos uma carrinha preparada com um ecrã, máquinas e slides, levávamos 

material para fazermos a educação sanitária nas povoações. Depois do 25 de Abril 

vim para Vila Branco e estive sempre aqui no Centro de Saúde.  

Enf.º Paulo – Sou enfermeiro e comecei a trabalhar em 1994 aqui no centro de saúde 

de Vila Branco onde tenho estado até hoje. Vim para o lugar da enfermeira Milene por 

coincidência, e tenho trabalhado sempre na área da saúde pública, saúde escolar, 

educação para a saúde. Para além disso, desde o início quando vim para cá, comecei 

a fazer parte da Mais Vida e das actividades desenvolvidas pela Mais Vida; porque 

quando iniciei aqui, havia uma actividade relacionada com o centro de saúde e eu 

como enfermeiro na área da saúde pública acabei por entrar logo para a Mais Vida. 

Desde ai tenho desenvolvido muitos projectos e actividades quer a nível nacional quer 

a nível local. Neste momento estou na coordenação distrital da saúde. 

Cibele – Já vamos falar melhor desses projectos e actividades. 

Dr.ª Marta – Sou médica, licenciei-me em medicina em Coimbra em 83. Depois fiz os 

policlínicos em Coimbra e estive dois anos em Mirandela. Fiz o exame de acesso e 

entrei em saúde pública em Vila Branco onde estive durante 6 anos. E é aqui em Vila 

Branco que nos cruzamos todos e de onde uns saem e outros entram e eu também 

faço parte da criação da Mais Vida. Em Vila Branco a minha área principal de 

intervenção foi na educação para a saúde mas penso que toda a minha área de 

intervenção tem sido muito nesse âmbito. Depois vou para Macedo de Cavaleiros em 

94, o Pedro vem substitui-me e embora tenha continuado a trabalhar no mesmo 

âmbito não tenho a disponibilidade que tinha em Vila Branco. Enfim, as 

responsabilidades são outras tenho a parte da autoridade de saúde e enfim, isso 

toma-nos muito tempo, sobretudo aquela parte burocrática, os atestados, enfim, essas 

coisas de que nós não gostamos mas que somos obrigados a fazer também. 

 

Cibele – Muito bem, eu agora vou pedir ao Paulo que me faça este retrato mas 

que vocês se entenderem podem preencher de alguma maneira. Para quem quer 

perceber como funciona o centro, quais são as valências, os profissionais, como 

é que vocês se organizam? 

Enf.º Paulo – Neste momento nós estamos em fase de reorganização de serviços 

pois deixámos cair o internamento que tínhamos antes e passamos a ter serviço de 

urgência normal. Em termos de técnicos, também neste momento temos mais técnicos 

do que há alguns anos atrás. Em termos de actividades, fomos passando por fases 

diferentes que se relacionavam também com as pessoas que estavam à frente do 

centro de saúde. Lembro-me quando vim para cá, que este centro de saúde era um 

centro de referência em diversas áreas de intervenção, a nível distrital e não só, e 

depois foi perdendo esse estatuto ao longo dos anos. Penso que neste momento 

estamos a recuperar algumas das coisas que tínhamos perdido. Em termos daquilo 

que naturalmente os centros de saúde fazem, temos os programas de saúde infantil e 

saúde familiar, consultas de hipertensão, etc. Portanto, nós neste momento 

pertencemos a uma ULS e estamos presentemente a fazer uma candidatura no âmbito 
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da reorganização dos centros de saúde, a uma UCC (unidade de cuidados na 

comunidade) e estamos a reorganizar, de alguma forma o próprio serviço. Aquilo que 

eu penso é que a diferença em relação a muitos centros de saúde tem a ver com a 

promoção da saúde e da saúde escolar uma vez que já temos uma experiência longa. 

Temos outros programas interessantes que eu penso que noutros centros de saúde 

não há, por exemplo, a abordagem das questões da dependência, que envolve 

médicos, enfermeiros, psicólogos. Depois temos também uma serie de equipas de 

intervenção precoce, temos a equipa interdisciplinar para os problemas da criança que 

também só existem duas a funcionar e a nossa já vem desde há muito tempo. Neste 

momento, temos também uma outra actividade que a mim me tem agradado um 

bocadinho porque era uma área que eu não trabalhava muito e que tem a ver com a 

terceira idade, principalmente com as pessoas reformadas, que consiste num 

protocolo que fizemos com uma empresa municipal que tem professores de educação 

física e temos todas as semanas a ginástica para idosos. Esta ginástica é gratuita, a 

que é feita no centro de saúde, e depois também há muitos idosos que se começaram 

a interessar e estão a fazer hidroginástica nas piscinas. Portanto tem sido uma área 

muito interessante trabalhar, não é só a questão da ginástica mas também da 

qualidade da saúde alimentar, fazer avaliações periódicas, rastreio e principalmente o 

facto de termos conseguido criar alguma autonomia nalgumas pessoas que estavam 

com grandes dificuldades e que mudou muito as suas vidas desde que se iniciou este 

programa. Portanto, este é o segundo ano e temos neste momento cerca de 64 

pessoas a fazer e uma grande lista de espera. 

Cibele – Pelo que percebi há uma forte relação entre os profissionais, os 

médicos, os enfermeiros, … 

Enf.º Paulo – Sim, eu acho que isso é uma das coisas que neste centro de saúde é 

muito positiva. A relação entre técnicos, quer médicos, enfermeiros, quer outros 

técnicos que entraram massagista, fisioterapeuta, etc., e mesmo com outros técnicos 

com quem nós por vezes estabelecemos parcerias para poder desenvolver outros 

projectos. Claro que também há algumas questões conflituais que tem a ver com 

filosofias mas em termos de relacionamento penso que aqui funciona muito bem.  

Cibele – Em relação às orientações que vocês tiveram ao longo do tempo para 

as questões da educação para a saúde mais ligadas à educação sexual, houve 

orientações para se fazerem actividades dentro do centro de saúde e outras 

orientações que eram de ligação à escola. Antes de passar àquelas que vos 

ligavam à escola, gostaria de saber o que é que era feito no centro de saúde, que 

tipo de actividades se desenvolviam ai? 

Enf.ª Milene – Portanto no planeamento familiar acontecia com pessoas casadas ou 

juntas, os jovens nunca. Mas depois começou-se a incentivar pois havia um certo 

acanhamento. Mas principalmente com a Dr. Marta começou a haver uma certa 

abertura que trabalhava muito bem com os jovens, nas escolas também… 

Dr.ª Marta – Portanto, quando cheguei a Vila Branco, ao fazer o diagnóstico da 

situação, um dos problemas que eu identifiquei foi exactamente esta situação. Ou 

seja, o centro de saúde não estava a trabalhar os jovens e por sua vez os jovens não 

procuravam muito o centro de saúde. Então eu tentei aproximar o centro de saúde á 
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escola e aos jovens e considerei que o melhor não era o atendimento ser no centro de 

saúde, pois isto é um meio pequeno e toda a gente se conhece e por isso os jovens 

não procuravam o centro de saúde. E desta forma, eu ia à escola, aliás eu vivia junto à 

escola e os jovens procuravam-me a mim em minha casa. Havia actividades na escola 

e eu ia lá, mas dar preservativos na escola era complicado, era uma leviandade, eu 

era considerada perversa. Então, primeiro tive que educar o centro de saúde, 

sobretudo a parte administrativa, eu ia ter com o enfermeiro chefe e pedia uma caixa 

de preservativos e ele muito indignado perguntava: - “Dra. Para que é isto?", e eu 

dizia: - “é para o meu fim-de-semana”. O enfermeiro-chefe achava piada àquilo e 

dava-me sempre. Eu chegava à escola e nas actividades que nós tínhamos de 

planeamento familiar eu mostrava os métodos de planeamento familiar e passava a 

caixa pelos alunos. Nessa altura dizia sempre eu não vou contá-los nem ao princípio 

nem ao fim e eles tiravam, achavam piada, faziam balões. Portanto era importante que 

eles contactarem com o preservativo. Havia pais que iam à escola e diziam “Dra., o 

meu filho apareceu em casa com um preservativo, mas quando ele me disse que foi a 

Sra. Dra. eu fiquei mais sossegada”. Pronto, isto foi um trabalho que foi sendo feito 

muito lentamente porque havia alguns bloqueios, sobretudo o maior bloqueio era ano 

próprio centro de saúde. Eu sei que quando fui embora para Macedo, na primeira 

semana que lá cheguei o enfermeiro-chefe telefonou-me a perguntar se queria que lhe 

enviasse uma caixa de preservativos.  

Portanto, mudou alguma coisa. Claro que havia situações de gravidez e ai era eu que 

dava o meu nome para jovens que queriam fazer os testes no laboratório pois como 

disse é um meio muito pequeno. Portanto era o meu nome que ia muitas vezes. 

Depois encontrámos um espaço intermédio, que não era nem a escola, nem a minha 

casa, nem o centro de saúde, era na associação dos jovens promotores de saúde que 

foi uma associação que nós criámos. Portanto era nesse espaço que nos 

encontrávamos e resolvíamos as situações e eles próprios, os jovens, acabavam por 

ser também um veículo de transmissão e dinamizavam actividades com os idosos. 

Estes jovens promotores de saúde eram todos da escola, nós tínhamos um clube de 

saúde na escola que muita gente tenta implementar noutros centros de saúde e não 

conseguem, aliás não devem copiar pois há modelos que não devem ser copiados. 

Por exemplo, em Macedo há e os miúdos não vão, pois ou são eles que decidem fazer 

ou então não vale a pena. Então estes jovens programavam todos os meses 

actividades com a nossa colaboração. Nessa altura já havia um psicólogo na escola, 

vinha a professora de biologia, era eu. Aliás, penso que o elemento mais chegado e 

em quem eles mais confiavam era eu, talvez por eu não ser daqui e a 

confidencialidade era algo muito importante para eles. Portanto isto resultava muito 

bem. Este espaço durou cerca de quatro anos. 

Cibele – E a Mais Vida, já tinha alguma ligação com a Mais Vida? 

Dr.ª Marta – Começa a nascer aqui a Mais Vida precisamente. Portanto, nessa altura 

havia o Alfredo, o Januário… e é aqui que começa a nascer a Mais Vida, ou seja nesta 

necessidade que nós detectávamos. Uma parte muito importante deste trabalho da 

qual a enfermeira Milene fez parte foi a avaliação das crianças que era feita nas 

escolas. Era horrível, é das piores coisas que podia acontecer era ter que ir à escola e 

dizer “olha, aquele não vê”. Portanto a enfermeira Milene marcava com os professores 

no início do ano escolar e havia a festa da saúde que consistia no seguinte, eles 
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preparavam um teatro para nós e nós levávamos um teatro para eles. E era a “Gina 

traquina e o João Pimpão” que fazíamos com fantoches e é aqui que nasce a 

necessidade de haver uma maior aproximação e articulação com a escola, saúde e 

comunidade. Porque nestas festas eram sempre convidados os pais e muitas vezes os 

avós e portanto começou a haver esta interacção da qual nasce precisamente a Mais 

Vida.  

Cibele – Essa associação dos jovens promotores de saúde tinha alguma ligação 

a algum projecto nacional. 

Inácia – Sim, com a Direcção Geral de Saúde e o Instituto da Juventude. 

Cibele - Tinham que tipo de apoios? 

Dr.ª Marta – tínhamos apoios monetários. Com o Instituto da Juventude fazíamos 

acampamentos de Verão em que havia diversas actividades, a limpeza da terra, jogos 

inter-freguesias com equipas por freguesia, os jogos sem fronteiras e depois as 

equipas vencedoras eram premiadas em termos monetários. 

Cibele – E agora como é que se faz. Eu sei que vocês funcionam muito com as 

escolas mas lá dentro do centro de saúde o que é que se faz? Faz-se alguma 

coisa? 

Enf.º Paulo – Neste aspecto em relação aos jovens, eu acho que se continua muito na 

mesma, ou seja, eles não procuram porque nós sabemos que a maioria dos jovens 

acha que não tem problemas de saúde e por isso não acha que precisa de ir ao centro 

de saúde. Portanto, isto faz com que nós, como centro de saúde, a única forma que 

temos de os agarrar passou a ser nas consultas dos 11- 13 anos. Ai, tivemos uma fase 

importante num projecto nacional que foi o PEC, em que nós tomámos a iniciativa de 

fazer actividades para impulsionar a consulta dos 11-13 anos que não existia, 

independentemente mantínhamos contacto com as escolas para fazer o despiste de 

quantas crianças tinham ou não feito a consulta. Esta articulação resultou sempre 

bem. Mas para os jovens e adolescentes nós não tínhamos capacidade para os trazer, 

a não ser estas actividades que se realizavam nas escolas. Perante isto, nós fizemos 

uma forma de funcionamento diferente das consultas e portanto, os médicos também 

organizavam o seu horário para essa altura. Nós fazíamos todo o levantamento dos 

jovens com 12 anos, junto das escolas e com o médico de família marcávamos um dia 

para as consultas que geralmente eram num horário diferente das consultas de saúde 

infantil pois exigia um acompanhamento diferente. Nós tínhamos um momento em que 

juntávamos os jovens numa salinha e aqui a enfermeira de família tinha um primeiro 

momento de conversa com os jovens sobre questões relacionadas com a sua saúde, 

quer sexualidade, quer as questões do sono, repouso, exercício físico, alimentação, ou 

seja, uma pequena conversa em tom informal mas preparada com um guião que no 

fundo, servia para estabelecer um primeiro momento de conversa. A partir dai, os 

jovens eram avaliados normalmente para a consulta, iam para o médico onde o pai e a 

mãe podiam estar presentes e depois, na parte final, o médico pedia ao pai e à mãe 

para saírem e tinha de novo um momento em que estavam sozinhos com o médico, 

onde estavam mais à vontade para colocarem questões pendentes. Esta consulta 

funcionou enquanto houve PEC e tinha uma grande vantagem pois estes miúdos 

tinham consultas de especialidade para onde podiam ser encaminhados e que eram 
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suportadas pelo PEC. Portanto, isto também foi uma forma de incentivar os médicos a 

fazer este tipo de consultas. Dai até hoje, houve alguns médicos que mantiveram este 

tipo de consultas e de abordagem, alguns deixaram há cerca de 3 anos para cá – 

desde que mudou a Direcção - muitos voltaram a ter este tipo de abordagem e 

voltaram a tentar funcionar com este modelo aqui. O que é certo é que nós vimos que 

independentemente deste tipo de consulta e do facto do jovem ter tido um momento 

de acesso diferente ao médico de família, ele foi ai mas nunca mais voltou. Uma das 

coisas que ficava assente na consulta é que o centro de saúde, a equipa, estaria 

sempre disponível para receber o jovem mas nunca aconteceu. 

Cibele – Os centros de saúde fazem a distribuição gratuita de métodos 

contraceptivos, a dúvida é se eles vão lá buscar alguma coisa? 

Dr.ª Marta – Alguns vão. Mas eu acho que o mais importante é que eles tenham 

pessoas de referência que lhes dêem segurança de confidencialidade. Isso é muito 

importante e ai não há receitas para ninguém, cada caso é um caso, cada centro de 

saúde é único.  

Enf.º Paulo – Esta situação é delicada pois é sempre um momento que exige que se 

exponham. Talvez pudesse haver um espaço, mas eu acho que quer os enfermeiros 

quer os médicos não estão muito atentos para essa questão da privacidade e de 

tentar, quando vêem o jovem, fazer as coisas de maneira a que ele não se sinta que 

está a ser exposto naquele momento. Neste sentido, o que aconteceu foi que eu e na 

altura o Dr. Alfredo que ficámos com essa ligação, portanto, os jovens procuravam-nos 

a nós, ou na escola ou no centro de saúde, iam lá para ir buscar métodos 

contraceptivos. Com o passar do tempo e com o aparecimento dos telemóveis, as 

coisas começaram a ser mais fáceis pois uma das coisas que eu faço normalmente é 

dar o número do meu telemóvel para quando é necessário. Portanto aí, por exemplo, 

se eles não querem ir ao centro de saúde marcamos noutro lugar, ou se eles tenham 

ainda alguma dúvida nós tentamos tirar. Uma das coisas é que nós não podemos 

esquecer quando estamos a transmitir aquela informação é que aquilo para nós é 

banal mas para eles é tanta informação nova que é natural que restem dúvidas e que 

eles saiam confusos dali. Eu tive uma experiência engraçada com duas jovens sobre a 

forma de utilizar o método contraceptivo, conversámos sobre os diversos aspectos e 

ajudando a decidir sobre qual seria a melhor opção e depois mais tarde elas disseram 

a outra pessoa, por acaso uma pessoa da Mais Vida, o Raul, e disseram-lhe 

“estivemos lá em baixo a falar com o enfermeiro Paulo sobre os métodos 

contraceptivos a utilizar mas foi tanta informação que eu já não sei qual tomar”. Por 

isto mesmo comecei a dar o meu número de telemóvel e assim quando têm dúvidas 

podem ligar-me, mandar mensagem e deste modo, tenho conseguido resolver muitas 

situações. Depois houve também uma situação nova em Vila Branco que está 

relacionado com o aparecimento da escola profissional. Esta escola que tem muitos 

alunos do 10º ao 12º ano trouxe muitos jovens para Vila Branco que não são de cá. E 

o que é engraçado, é que nós neste momento – há cerca de um ano – abrimos um 

espaço para aconselhamento a jovens na área da saúde que fica na antiga sede da 

Mais Vida e a maioria dos jovens que frequenta o espaço são de fora. Eu já no centro 

de saúde tinha sentido isso, os jovens que lá iam não são de cá pois esses não têm 

problema pois não são de cá, ninguém os conhece. Quando eles terminam o curso eu 

costumo perguntar se eles vão passar a ir ao centro de saúde da zona deles e a 
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resposta é “não”, ou seja, continuam a vir aqui buscar contraceptivos ou pedem a 

alguma amiga que esteja cá para lhes levar. Claro que aqui há uma desvantagem que 

é não ter o controlo da pessoa mas de qualquer forma, aquilo que eu acho que é mais 

importante é ela manter o seu método. 

Cibele – Esse problema que acontece ai, então eu imagino como deve ser com a 

nova lei da IVG, deve ser mais complicado, alguém que tem uma gravidez e que 

não quer dar continuidade. Se para os métodos contraceptivos é complicado 

como é que sentiram com a nova lei da IVG? Houve mudanças. 

Enf.º Paulo – Não. 

Dr.ª Marta – Isto o que faz é que os centros de saúde fiquem expostos e é preciso ter 

em conta que neste campo há pessoas que não têm perfil para acompanhar estes 

jovens pois em vez de apoiar e de ajudar a resolver vão recriminar. Eu sei que no 

centro de saúde onde trabalho há pessoas que lá trabalham que tem comentários do 

género “és tão novinha já levas!”. Portanto, nem todas devem trabalhar nesta área, 

mesmo as equipas de saúde.  

Enf.º Paulo – Nós quando abrimos este espaço, uma das coisas que eu considerei 

que era importante é que não devia ser só eu a estar enquanto enfermeiro e portanto, 

na altura pedi que houvesse mais um ou dois enfermeiros para trabalhar nesta área e 

neste espaço. Mas portanto o perfil tem a ver com a formação e capacidade para lidar 

com este tipo de situações, acompanhando sem recriminar os comportamentos. 

Portanto, o que fizemos foi escolher o perfil dos profissionais e depois fomos, ou 

melhor, eu fui fazer uma formação em aconselhamento em adolescentes. Aparecem 

coisas novas e há sempre mudanças nas estratégias a utilizar com os métodos 

contraceptivos. Fizemos esta formação para que eu e os meus colegas neste espaço 

pudéssemos ser pessoas nas quais os jovens sintam que eles possam confiar. De 

qualquer maneira, este espaço, se formos fazer uma avaliação, se eu dissesse ao LS 

que nós tivemos não sei quantos jovens…aliás eu tive numa reunião quando fizemos a 

candidatura e são coisas que me espantam em termos de saúde que é, uma das 

coisas que ia no nosso projecto tinha a ver com este espaço, como um espaço de 

atendimento e eu ai também concordo que o termo “atendimento” também é redutor 

quanto àquilo que se faz, pois é sempre um espaço de aconselhamento e de consulta. 

Mas uma das coisas que nos foi dita é que em termos de orientações de ARS estes 

espaços seriam para fechar e que iriam abrir noutro formato. Portanto que se iriam 

abrir espaços dentro da escola com os quais nós já tivemos algumas umas 

experiências e não são positivas. Portanto, as pessoas não têm noção daquilo que é 

ter um espaço na escola quando depois os miúdos não têm tempo para lá ir e não é 

num intervalo de 15 minutos que se fala e nem podem ir durante as aulas. E depois há 

também esta perspectiva – que seria o ideal mas de ideais estamos nós cheios – de 

que os jovens devem é ir ao seu médico de família e à enfermeira de família quando 

nós sabemos que isto é impossível no interior, e mesmo nas cidades isto acontece. 

Porque não é só a questão da vergonha é a questão do jovem achar que não precisa, 

que não tem que procurar. Então nesta situação dos métodos contraceptivos vão 

quando vêm que estão a ficar um bocado à rasca ou então vão com uma amiga à 

farmácia comprar, o que é muito pior! 
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Dr.ª Marta – Também é importante dizer que o que se fazia em Vila Branco, e também 

já fiz em Macedo, é que a ideia de que o centro de saúde é um espaço que serve só 

para tratar foi desmistificada. Nos 8ºs e 9ºs anos eram convidados a visitar o centro de 

saúde e a passarem lá o dia para verem para que é que aquilo servia. Outra coisa que 

queria dizer para completar o Paulo é a questão da disponibilidade, isso acho que é 

muito importante. Eu tive situações em que os jovens me procuravam e diziam 

“preciso de falar mas agora não me apetece” e eu disponibilizava-me para falar 

quando eles quisessem. Outro aspecto tem a ver com as cópias dos modelos, como já 

disse, que tem muito a ver com o trabalho que é realizado pelo professor Arnaldo 

Sampaio em que ele propõe que se criem os clubes de saúde nas escolas e eu estou 

num distrito onde há dois ou três anos estão a tentar implementar essa ideia lá e eu 

sei que isso não está a funcionar. Garanto que resultou em Vila Branco porque existia 

um paralelo, havia o clube, nós aproveitávamos, nós, equipa da saúde e educação 

que estávamos motivados para o trabalho e jovens, aproveitámos o espaço escola 

para muitas coisas que queríamos fazer mas porque tínhamos o espaço cá fora. 

Porque o espaço dentro da escola, sobretudo nos meios pequenos, os professores e 

administrativos conhecem-se todos mas enfim, de qualquer forma acho que hoje os 

jovens já não têm tanto esse preconceito, embora muitos tenham sempre receio que 

os pais venham a ter conhecimento. De qualquer forma, mesmo os pais hoje também 

estão mais abertos, há uma mudança bastante acentuada. 

Cibele – Penso que agora podemos falar um bocadinho da Educação Sexual na 

escola. Qual é o vosso posicionamento? Há muita gente que considera que isto 

não deve ser feito na escola, que deve ser feito na família ou nos centros de 

saúde, outras pessoas defendem que a escola é que deve ter um papel 

fundamental nesta matéria uma vez que é o local por onde passam todos. 

Gostava de saber quais as vossa opiniões? E se quiserem juntar já alguma nota 

sobre o trabalho desenvolvido? 

Dr.ª Marta – Eu acho que não deve ser na escola ou em casa ou no centro de saúde, 

mas sim em casa, na escola e no centro de saúde. Agora, enquanto disciplina na 

escola não, penso que deve ser transversal e ser feita por quem está motivado para 

isso. Agora aquele caso de Espinho não, ou seja, nós sem querer podemos estar a 

transmitir os nossos valores e penso que isso é muito mau. Quem não sabe não deve 

falar e deve ser transversal e ser feita por quem gosta. Agora, deve ser em casa, na 

interacção entre todos, deve ser na Mais Vida que abrange tudo e que tem parcerias 

com todos.  

Enf.º Paulo – Aquilo que eu sinto e talvez quando foram feitos os primeiros projectos-

piloto aqui na escola, eu considero que foram projectos muito interessantes, embora 

tenha acontecido uma coisa muito engraçada precisamente por causa de ser um 

programa estruturado, muito bem delineado em que se decide “hoje vamos falar de 

sexualidade”. Nessa altura os meios de comunicação andavam todos muito 

preocupados e muito em cima destas questões e quiseram vir ver o que é que se fazia 

na escola em termos de educação sexual, ou para os afectos que é mais bonito, ainda 

para mais sendo uma escola do 1º ciclo. Chegaram cá e quiseram vir assistir a uma 

aula e a professora Luísa que também é sócia da Mais Vida e vai colaborando 

connosco nalgumas coisas, começo a dar uma aula normal. A certa altura eles 

perguntaram se não iam ter uma aula de educação sexual e ele disse-lhes que não, 
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explicando que o tema é abordado caso apareça uma situação relacionada e assim 

sim realizam-se actividades. Explicou que não tinham as coisas assim tão estruturadas 

e que o tema era abordado quando é necessário e que não existem aulas em que se 

fala só de sexualidade. Embora nós neste momento com as orientações que temos do 

Ministério da Educação, com a obrigatoriedade de nº horas em formação física, de 6 

horas para o 2º ciclo de educação sexual e mais 12 para o 3º ciclo, enfim, não sei 

porque é que chegaram a estas horas. Mas isto faz-nos pensar que temos que 

organizar aquelas 6 horas que são o mínimo e é aquilo que os professores vão fazer, 

não todos mas a maioria. E depois também há outra situação que é, só fala de sexo 

com os jovens quem gosta e sente à vontade para o fazer. No início destes projectos 

nós fizemos muita formação para professores, com casos práticos a partir das 

experiências que também já tínhamos tido com os jovens da escola. Uma das 

situações que verificámos quando vamos à escola para tentar fazer alguma coisa é 

que os professores continuam a dizer que não têm formação nesta área. Mas aquilo 

que eu acho é que o mais importante não é ter formação mas sim vontade e gostar de 

o fazer pois o resto vem sempre a seguir. E nunca fiz formação no meu curso nem tão 

pouco aprendi aos modos de abordar, portanto ou gostamos e temos à vontade para 

abordar estas questões ou dizemos logo que não fazemos e escusamos de estar à 

espera da formação. Claro que há aspectos mais técnicos de saúde mas o mais 

importante é toda a outra parte que tem a ver com a afectividade, nas relações com os 

outros. Isto é algo que não se aprende na formação, são coisas que se transmitem 

através daquilo que nós sentimos e daquilo que nós consideramos que é importante 

transmitir.  

E é necessário tentar não transmitir valores e respeitar os valores dos outros que são 

diferentes. Eu posso contar uma história que sucedeu quando eu comecei aqui, 

entretanto já havia este clube de saúde na escola secundária. Nessa altura também 

houve uma reestruturação das escolas, aquilo que era antigamente a chamada escola 

secundária mudou e passou-se a ter as EB 2, 3 e +1, portanto EB3 secundária, 

portanto tínhamos 7ºs e 8ºs em dois sítios e portanto resolvemos um clube de saúde 

na outra escola e ai fui eu que iniciei com uma colega, médica de saúde pública que 

estava cá a fazer o internato e claro que para eles funcionarem tinha que ser fora das 

aulas e por isso era à quarta-feira à tarde que era quando não havia aulas. Um dos 

problemas que identificámos logo desde o início era que, sendo assim, isto iria cingir-

se aos alunos de Vila Branco e isso não podia acontecer. Uma das coisas que 

queríamos era que todos aqueles que se quisessem inscrever podiam. Nessa altura 

estávamos a começar a trabalhar com os do 7º ano. Portanto queríamos que isto 

fosse também para jovens de outras aldeias do concelho. Neste sentido, uma das 

coisas que aconteceu foi abrirmos as inscrições e claro que tínhamos jovens de fora, 

não me recordo exactamente mas cerca de nove, dez miúdos de fora. Aqui a grande 

vantagem é que, quer eu, quer a médica que estava, a Dra. Anunciação, quer o 

professor Luis que pertencia ao conselho executivo íamos no final levar os miúdos a 

casa. Informámos os pais que isso iria acontecer e claro que para nós era uma 

responsabilidade muito grande mas foi a única forma de conseguirmos; e depois 

aconteceu uma coincidência que foi nessa altura a Mais Vida teve a sua primeira 

carrinha de 9 lugares e eu ai vinha buscar a carrinha, ia ter com eles ao autocarro e no 

fim ia distribui-los pelas aldeias. Era muito engraçado porque criou ali uma relação 

entre estes jovens e para além disso foi um clube que funcionou muito bem enquanto 
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teve este professor, talvez seja uma das melhores experiências em termos de 

funcionamento de clubes de saúde porque nós não tínhamos, tal como disse a Marta 

disse em relação aos clubes, as actividades nasciam daquilo que eles iam propondo 

mas foi muito engraçado porque se estabeleceu uma relação muito próxima com eles, 

nós técnicos de saúde e de educação, de forma a abordar temas por exemplo a 

questão da sexualidade era abordada de forma muito natural porque eram eles que 

puxavam as conversas e que a partir de determinada altura queriam saber muita 

coisa. Mas isto tem sempre um pau de dois bicos que era o facto de o grupo ser tão 

unido e tão fechado que quando quisemos alargar para outros alunos foi muito difícil a 

integração. Mas fomos aprendendo com estas experiências, não é! Percebemos que 

eles encaravam aquilo como só deles e a partir do momento em que começaram a 

entrar outros as coisas começaram a funcionar de maneira diferente mas 

positivamente. Houve uns que saíram mas entraram outros mas ao princípio foi 

complicado.  

Depois houve também outra questão que fez com que estes jovens – que nesta altura 

já estão licenciados – foi o facto de essa altura haver candidaturas no âmbito das 

escolas promotoras de saúde (EPS) e nós éramos também uma EPS, aliás 

pertencíamos a um dos Concelhos que fez parte do projecto-piloto e em que estava 

um JI, uma escola primária e uma escola EB 2, 3, o que nos facilitava para 

desenvolver algumas actividades.  

[Nós tínhamos um acampamento que realizávamos no final do ano com estes alunos 

mas nós dissemos que só realizávamos se fossemos todos. Começamos a organizar 

reuniões com pais desde muito cedo. Uma das coisas que dissemos é que era muito 

importante que os pais viessem pois era uma forma de os convencermos a deixarem 

os filhos irem ao acampamento, pois era muito difícil apenas com uma cartinha. O que 

é certo é que eles eram 25 alunos e vinham sempre 24 pais às reuniões. Havia 

apenas um pai que faltava sempre e quando íamos fazer o acampamento este pai 

começou por dizer que não e nós reunimos com ele. Propusemo-nos a ir falar com ele 

a casa e ele acabou por deixar. Mas mesmo em termos de verbas os pais ajudavam 

em tudo, contribuíam em tudo, a carne, o peixe, etc. Conseguimos manter isto durante 

algum tempo até à saída deste professor do conselho executivo que se reformou. Isto 

era muito importante, pois a partir dai tudo mudou, a relação com o professor já não 

era a mesma, a médica de saúde pública também saiu e as coisas foram-se 

perdendo.] 

Cibele – A própria rede acabou… 

Dr.ª Marta – Mas continuou na maior parte dos casos… 

Enf.º Paulo – Sim. Foi muito complicado, porque quando nós iniciámos o projecto-

piloto uma das coisas que nós éramos obrigados a fazer era as avaliações trimestrais. 

Portanto as avaliações eram feitas em reuniões com as educadoras e professores dos 

vários ciclos e com o centro de saúde. Aqui fazíamos não só a avaliação mas também 

o plano de actividades e delineávamos actividades em conjunto, nomeadamente o 

jornal das EPS de Vila Branco e sua publicação. Isso funcionou muito bem enquanto 

havia estas regras mas depois quando se fez o alargamento – note-se que também 

como houve mudanças a nível nacional ao nível das estruturas e das pessoas que 
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estavam à frente – esqueceu-se um pormenor, é que este alargamento deveria ter 

sido feito por fases e não de uma forma abrupta para todo o país. Isto trouxe várias 

consequências, por um lado, as verbas que havia para a escola deixaram de existir e 

portanto a escola, não tendo verba, começou a achar que não era muito importante 

investir; a articulação entre os ciclos começou a diminuir porque já não era necessário 

fazer os relatórios e as avaliações trimestrais, até mesmo as reuniões que tínhamos a 

nível nacional e que eram tão interessantes ao nível da partilha de experiências e 

intercâmbio entre escolas, também deixaram de se proporcionar. Com este 

alargamento e a falta de alguém que liderasse estas questões a nível nacional, porque 

às vezes dizemos que não é isto não é muito importante e que as coisas podem 

nascer do terreno e de facto isso acontece mas há outras que nascem a nível nacional 

e que seria bom que se mantivessem com algumas orientações a nível nacional, e 

portanto este papel foi desaparecendo e com isso as escolas também foram perdendo 

a vontade de fazer.  

Depois com todas as alterações em relação à realidade da educação, nomeadamente 

com a questão da mobilidade dos professores, com a dificuldade de ter professores 

fixos nas escolas ou aqueles que estavam efectivos não estavam motivados para 

trabalhar estas áreas, todas essas questões que foram apareceram dificultaram o 

processo das EPS. Posso dizer que neste momento não temos nenhum clube de 

saúde a funcionar e então agora com a formação dos professores que ficaram 

responsáveis pela área da saúde, os coordenadores da educação para a saúde, que 

tiveram formação e que acham que agora são capazes de fazer tudo, é uma grande 

confusão. 

Cibele – Essa formação foi feita em que moldes? Eles foram chamados à 

direcção regional ou foram mesmo a Lisboa? 

Enf.º Paulo – Penso que foi aqui na direcção regional. Pronto mas enfim isto faz com 

que algumas escolas em que o professor tem motivação e à vontade para abordar 

esta área as coisas acontecem, nas outras é difícil implementar. Depois também há 

outra coisa que tem a ver com uma alteração que nós considerámos necessário e em 

que estamos a sentir dificuldades - e que se relaciona com estes projectos de 

educação sexual - que é o seguinte: quando nós fazemos e propomos trabalhar 

alguma área ou tema aquilo que nos parece é que cada vez é necessário trabalhar de 

forma continuada e não fazer actividades pontuais, do género sessões de 

sensibilização em que vamos à escola falar. Nós, centro de saúde, fizemos uma carta 

que enviámos a todas as escolas a dizer que estávamos disponíveis para colaborar 

em projectos que envolvessem continuidade mas que essa continuidade teria que 

envolver também os professores. Mas isto foi muito difícil. Claro que isto tem a ver 

com uma série de questões e de mal estares na área da educação que tem tornado 

isto muito complicado, não sei se agora com esta estabilidade que se está a tentar 

criar irá melhorar, pois os professores já estão mais tempo na escola e já não estão 

todos os ano a mudar isso para ajudar a motivá-los mais. Mas eu continuo a achar que 

a nossa articulação tem que passar muito por aqui, ou seja, com as pessoas que 

trabalham na área da promoção e formação para a saúde para perceberem que tem 

que ser trabalhado de forma continuada e com exemplos práticos, não é porque 

aparece uma miúda grávida que se tem que abordar o assunto, como já aconteceu 

aqui em Vila Branco. Foi um caso, em que o Director nos chamou à escola para fazer 



12 
 

uma sessão para as meninas, e por isso quando temos este tipo de pessoas à frente 

das escolas, percebemos claramente que vai ser muito difícil trabalhar seja o que for. 

Nós dissemos que não e propusemos trabalhar aquela turma toda e ir à escola as 

vezes que fossem necessárias para abordar diversas questões, não na perspectiva da 

gravidez na adolescência mas na perspectiva da prevenção. O que é certo é que 

nunca mais fomos contactados por eles. Isto acontece muito e por isso estamos a 

tentar promover actividades e projectos que tenham alguma continuidade. 

Cibele – E os gabinetes, têm aberto alguns? Uma das orientações que foi dada 

às escolas foi a de abrir gabinetes no secundário, de atendimento e 

aconselhamento… 

Enf.º Paulo – Nós aqui não, porque temos este espaço. Aquilo que ficou estabelecido 

no início do ano lectivo na reunião que fizemos com o professor coordenador é que 

independentemente do nosso espaço poderíamos criar outro espaço que servisse de 

ligação a este que está fora da escola e que era importante que estivessem os meus 

colegas que não estão a trabalhar tão directamente as questões da educação para a 

saúde porque enquanto eu tenho jovens que me procuram, eles enquanto estão no 

gabinete não têm pois não são conhecidos. Portanto aquilo que se combinou é que 

quando abríssemos esse espaço nem que fosse uma vez de 15 em 15 dias um desses 

meus colegas iria estar na escola também para começarem a ter algum contacto com 

esta área.  

Uma das coisas que eu sinto dificuldade é conseguir enfermeiros que saibam trabalhar 

na saúde escolar, eu por exemplo estive sozinho nesta área desde que ele saiu para a 

Guarda. Portanto é muito difícil trabalhar 22 escolas do 1º ciclo mais 19 JI mais 3 

escolas do 2º e 3º ciclos mais a escola profissional. Com a tentativa de envolver 

colegas minhas fiz algumas formações mas continuo a achar que é muito difícil. Há 

uma dificuldade muito grande em falar com as crianças, com os professores e é das 

tais coisas que não se aprende mas treina-se e as escolas de enfermagem não o 

fazem.  

Cibele – Eu ia pegar nessa questão dos saberes pois ainda há bocado falou na 

iniciativa de sair e de construir esse espaço fora mas ao longo do tempo vocês 

foram construindo saberes sobre isso. Ainda agora acabou que dizer que a 

formação não prepara e portanto eu gostaria de saber exactamente isso, ou seja, 

onde é que vocês vão buscar… 

Dr Marta – Eu gostaria de voltar um pouco atrás para fazer referência a uma 

actividade que foi feita aqui em Vila Branco e que ainda não se falou. Quando 

trabalhámos com o grupo de jovens, pegámos nas listas dos médicos de família e 

convocámos todos os jovens com 16, 17, 18 anos e a ligação entre o médico de 

família e os jovens contactados era feita por estes jovens promotores de saúde com 

dinâmicas de grupo. [Este aspecto foi muito importante pois eu conheço algumas 

dessas pessoas que hoje são professores e que estão a desenvolver esta área.  

Cibele – E onde é que vocês vão buscar essas saberes para fazer essas coisas, 

porque a questão é que uns fazem e outros não, há vontade como vocês 

disseram mas também há saber. Onde é que vocês vão buscar? 
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Enf.º Paulo – Eu quando vim para esta área foi muito pela vontade e é área que eu 

aprendi a gostar no meu curso pois não a tinha em mente quando fui para o curso de 

enfermagem. Uma das grandes vantagens do curso de enfermagem, em relação a 

muitos outros, é a existência de estágios que são feitos ao longo do curso. Foi nestes 

estágios que eu aprendi a gostar desta área da saúde escolar.  

Eu achava que não tinha muito à vontade e que tinha muitas dificuldades mas quando 

fazia estas actividades eu sentia um enorme prazer em criar. Claro que vamos sempre 

aprendendo com aquilo que vamos fazendo e com algumas pessoas. Depois porque 

tive a sorte de ir trabalhando com um centro de saúde onde as coisas já estavam a 

andar e que tinham uma grande experiência nesta área e nas estratégias para 

trabalhar estas questões. De qualquer forma, fomos sempre fazendo muita formação 

quer através de projectos com os quais nos fomos candidatando e trabalhando, posso 

dizer que com a RNEPS aprendi muita coisa e com o PES também. Também com a 

ARISCO, uma associação ligada à prevenção primária da toxicodependência, da qual 

fomos parceiros, aprendi muita coisa e nós também como técnicos de saúde temos 

que procurar e ter formação, não podemos estar à espera de aprender as coisas sem 

ter formação. Portanto a formação é muito importante.A questão é depois aplicar 

aquilo se adquire na formação e nós depois também vamos aprendendo a aplicar pois 

não é no momento da formação que ficamos a saber fazer tudo. É com a prática que 

depois vamos aprendendo a aplicar e que vamos adaptando as metodologias e 

trocando experiências com outras pessoas que também estão a fazer. Uma das 

vantagens que eu gostaria de salientar, do facto de eu ter vindo para a Mais Vida. foi 

que contribuiu muito para a minha formação. Por um lado porque me deu liberdade 

para eu trabalhar de forma diferente daquela que o centro de saúde em termos 

estruturais está habituado a fazer; deu-nos liberdade para fazer candidaturas e ter 

contactos com outras instituições e pessoas que trabalham as comunidades; deu-me 

uma bagagem como pessoa e como técnico para trabalhar estas questões da 

comunidade e da saúde na comunidade. Depois temos contactos com pessoas com 

formações diferentes que nós não temos no centro de saúde, pessoas com quem nós 

vamos aprendendo e partilhando e isso foi uma mais-valia para a minha intervenção 

no centro de saúde.  

Cibele – E as universidades, a investigação, houve alguma coisa importante ou 

estiveram sempre muito longe? 

Dr.ª Marta – Eu posso falar por mim, se fosse pela universidade eu nunca viria para o 

serviço de saúde pública. Eu fiz o curso e escolhi a área de saúde pública e nem sabia 

o que isso era. Eu acabei o curso e fui fazer saúde pública para a escola, ia lá duas 

vezes por semana, apanhei piolhos e eu não sabia o que era suposto lá fazer. Porque 

o que me tinham ensinado era a medicina curativa, passar receitas, etc, isso é que era 

bom. Depois fiz o exame de acesso para a especialidade queria ir para cirurgia e como 

não entrei vim para a saúde pública e tive a sorte de vir para Vila Branco trabalhar. Eu 

acho que se eu não viesse para Vila Branco trabalhar eu não estaria na saúde pública, 

porque eu acho que as referências são muito importantes e temos aqui uma grande 

referência que é a enfermeira Milene e o Dr. Alfredo, a quem eu devo muito. Porque foi 

com eles que eu aprendi o que era de facto a saúde pública. Quando eu cheguei a Vila 

Branco, uma terra cheia de frio e [se não fossem estas referências e o Dr. Mário que 

também era uma pessoa que se dedicava muito à parte da sexualidade e foi muito 
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importante. Porque da universidade eu não sabia nada, agora os cursos já começam a 

ter uma cadeira de saúde comunitária mas na época nós não tínhamos, estava muito 

virada para a vertente curativa. Quando aqui cheguei comecei a ver que a parte da 

prevenção era muito mais importante e depois quando cheguei à parte da formação 

então ai decidi que queria mesmo ficar na saúde pública.  

Enf.ª Milene– Passaram por aqui imensos médicos foi naquela fase em que e eu 

trabalhava com eles. Nós fazíamos sessões com a comunidade e enchíamos os 

salões, corria muito bem e nós éramos desejados em todas as freguesias. Passámos 

aqui uns anos muito agradáveis na saúde pública, depois também vinham alunos da 

escola de enfermagem da Guarda, os estagiários também ajudavam. Trabalhava-se 

com gosto. 

Enf.º Pedro – Aquilo que nós na Mais Vida estamos a passar e é preciso perceber 

que a Mais Vida tem passado por fases muito diferentes ao longo da sua vida de 20 

anos, dependendo das necessidades e do facto de no início da haver muita gente 

envolvida e que desenvolvia muitas actividades com muito prazer e muito voluntariado. 

Mas depois quando começámos a ir para outras áreas que envolveram candidaturas, 

dinheiros e uma organização diferente do centro de saúde e a contratação de pessoas 

para trabalhar aqui, enfim, isso fez com que a Mais Vida perdesse um bocadinho esta 

capacidade de ter pessoas a fazer actividades voluntariamente. Por outro lado, 

crescemos noutras áreas, nós neste momento somos muito poucos voluntários, 

estamos sobretudo a orientar as pessoas que estão a trabalhar e acompanhar os 

projectos.  

Nós fizemos um trabalho de investigação que foi supervisionado pela Faculdade de 

Psicologia de Coimbra e estamos agora numa fase em que temos algumas actividades 

que envolvem algum trabalho de investigação, de pesquisa e de avaliar os resultados 

de uma forma mais sistemática e mais científica, de forma a podermos dizer que 

aquilo que estamos a fazer tem credibilidade e está bem, e isto acontece sobretudo 

em áreas que em Portugal ainda estão muito pouco desenvolvidas. Por exemplo, 

estamos a investir muito agora na educação parental e foi nesse âmbito que fizemos a 

tal investigação com a Universidade de Coimbra, cujos resultados devem estar a sair e 

vão ser editados em dois livros. Portanto, já tivemos também algum contacto com a 

Universidade da Beira Interior, Covilhã num outro projecto. Ai foi sobretudo um apoio 

que eles nos deram na elaboração do projecto para uma candidatura. Mas de qualquer 

forma, neste momento, esta é uma área que temos vindo a trabalhar, pois sentimos 

necessidade.  

Posso falar, por exemplo, na experiência com o IDT, com o qual temos tido desde o 

início, desde que apareceram os planos municipais de prevenção primária da 

toxicodependência, candidaturas que foram sempre aprovadas. Mesmo com os 

projectos com o IDT que permitiam fazer actividades com jovens desde os jovens 

lideres promotores de saúde, o que é engraçado é que muitos jovens que apanhámos 

nesta fase tinham estado no clube de saúde onde eu já tinha estado e que 

pensávamos que tínhamos perdido e deixado de fazer coisas mas não, quando fomos 

à procura de jovens que estivessem activos em algumas freguesias encontrámos 

alguns destes jovens. Isto foi muito bom. Depois tínhamos muitos projectos para fazer 

mas depois nos relatórios em termos de resultados não tínhamos nada que nos 
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dissesse que de facto o que tínhamos feito tinha tido resultados positivos. Portanto 

estes projectos de prevenção primária eram um pouco assim. Depois também tinham 

um outro problema que era a descontinuidade dos projectos e aliás, essa foi uma das 

críticas que apresentámos nos relatórios que enviámos para o IDT e, a durabilidade 

dos projectos também. Achávamos que os projectos deveriam durar pelo menos dois 

anos e não deviam ser descontinuados a partir do momento em que as dinâmicas já 

estavam criadas.  

Portanto quando surgiram estas novas candidaturas mais estruturadas e para menos 

gente e que tem mais avaliação, para nós foi muito importante, pois achámos que era 

importante neste domínio da saúde comunitária fazermos alguma coisa e depois 

podermos avaliar para saber se aquilo que estamos a fazer se é correcto, se temos 

que mudar alguma coisa e se podemos continuar a fazer assim independentemente 

IDT estar a financiar ou não. Neste momento estamos neste tipo de projectos.  

Outro aspecto que temos é que nós antes já saiamos de Vila Branco, aliás quando cá 

cheguei uma das primeiras actividades que acompanhei foi um intercâmbio entre a 

associação que jovens que cá estava com outra associação de jovens franceses. Esta 

foi a minha primeira experiência na Mais Vida e como estava cá a Dra Marta havia 

uma abertura para que nós pudéssemos fazer este tipo de trabalho. Mas portanto, a 

ideia neste momento é se estamos a fazer bem podemos alargar. Neste momento o 

nosso projecto abrange três concelhos, o de Vila Branco, Celorico e Seia e portanto 

estamos a trabalhar com três municípios, três centros de saúde o que para nós é 

importante porque leva a que os outros centros de saúde também perspectivem a sua 

intervenção de uma forma diferente. Neste projecto apostamos na continuidade e por 

isso também apostamos na formação de técnicos. 

Cibele – Em termos dessas parcerias, pelo que percebi, com as autarquias é 

relativamente forte. Na relação entre a saúde e a educação tem sido 

praticamente permanente, e com os outros parceiros vão aparecendo. Quem são 

esses outros parceiros a quem vocês se ligam na Mais Vida. 

Dr.ª Marta – Mas deixe-me falar um bocadinho antes de responder a essa pergunta 

pois é uma preocupação minha e que tem a ver com a questão da continuidade dos 

projectos. O Paulo falou na RNEPS e o PES, etc. O que eu acho que é grave é a 

subsistência do subsídio para que os projectos continuem. Por outro lado, eu acho que 

as pessoas quando estão a trabalhar nestes projectos devem precaver-se que se elas 

saem tem que haver alguém que vá dar continuidade a esses projectos. Porque se 

numa pessoa se dedica a um projecto é porque gosta dele e tenta fazer o melhor que 

pode e mesmo que depois tenha acabado o financiamento da RNEPS, os programas 

têm que continuar e isso é que eu acho que é mais importante para a sustentabilidade 

do projecto. Não é dar o projecto por terminado. Eu também cheguei a ser responsável 

distrital da RNEPS e eu sei que no Concelho onde estou, apesar de ter acabado a 

rede continuou a haver programas nas escolas.  

Cibele – Eu já ouvi aqui duas opiniões diferentes, algumas escolas continuaram 

a ter programas e outras que terminaram face à desmotivação pelo facto dos 

apoios acabarem.  
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Enf.º Paulo – Nós sentimos que é importante preparar a continuidade das coisas pois 

sabemos que há uma mobilidade de pessoas para a qual temos que estar preparados 

para lidar e para que isso não influencie nem interfira com a continuidade das coisas. 

Aqui levantam-se algumas questões pertinentes, muitas vezes não é só a questão das 

pessoas envolvidas, passa também muito pelas condições que as pessoas que estão 

à frente de determinadas instituições, seja de escolas ou do centro de saúde. Eu senti 

isso muito no centro de saúde, quando estamos a trabalhar nalguma coisa e 

percebemos que não está a ser valorizado e que acaba por complicar o trabalho que 

estamos a tentar desenvolver. Passa-se o mesmo nas escolas com os directores, 

antes presidentes do conselho executivo que não estão abertos…posso contar um 

exemplo particular com um conselho executivo que era presidido por um professor que 

nem era de Vila Branco mas sim de Viseu, que era uma pessoa muito dinâmica. Isto 

tem a ver com esta questão das parcerias pois nós no projecto de luta contra a 

pobreza estabelecemos parcerias com várias instituições, algumas delas obrigatórias, 

tais como a segurança social, e também com as escolas, as associações, a 

misericórdia, etc. Mas portanto este professor começou a ir a estas reuniões de luta 

contra a pobreza e foi ai que conheceu a Mais Vida e foi a partir dai que ele decidiu 

criar uma dinâmica na escola diferente. Foi ai que nós abrimos o gabinete na escola e 

que foram dadas umas condições muito boas e o espaço era muito agradável para os 

jovens e depois criou-se uma dinâmica de actividades muito engraçada em que, pela 

primeira vez, numa escola secundária, se conseguiu que os alunos viessem até no 

último dia de aulas em que era normal os alunos não virem. Fizemos uma festa de 

final de ano e eles apareceram todos, até estava lá a GNR, a fazer testes dentro da 

escola, os alunos fizeram várias actividades, como passagem de modelos, etc. Mas 

isto para dizer que este professor foi quase obrigado a sair da escola pois era tanta a 

pressão dos outros professores por causa desta dinâmica que ele estava a criar. 

Depois à noite fizemos uma actividade para os pais, a escola esteve aberta à noite e 

isso foi muito positivo e para ele foi tão importante ver a sua escola aberta à noite com 

tanta gente. Mas percebemos pelas conversas que tínhamos com ele que ele lidava 

com muitas dificuldades nos conselhos pedagógicos. Não aguentou a pressão e 

acabou por se ir embora. Isto alterou tudo. Por exemplo nós tínhamos internet no 

espaço que tínhamos na escola e deixávamos os miúdos consultarem quando 

estávamos lá, não havia riscos, aliás tínhamos um email para onde eles podiam enviar 

questões e a primeira coisa que o novo director fez foi cortar-nos a internet. Aí nós 

começámos a perceber que as coisas iam mudar. Começámos a deixar de aparecer e 

nunca ninguém nos contactou por isso. Portanto são estas questões delicadas. A 

continuidade depende muito das pessoas. A Mais Vida tem parcerias efectivas com 

algumas instituições e com outras não conseguimos ter por causa das pessoas que lá 

estão, que não estão abertas nem querem.  

Cibele – As orientações, as tutelas não são assim tão importantes. Estou a 

lembrar-me que vocês aqui também têm uma orientação nacional. Ou não se 

fazem sentir muito? 

Enf.º Paulo – Não sei como está a acontecer nos outros lados, estes novos 

agrupamentos das USF mas nós aqui estamos a sentir que se está a centralizar muita 

coisa, não é que nos estejam a limitar mas para nós fazermos a aquisição de qualquer 

tipo de material é logo uma dificuldade. Enquanto antes o centro de saúde tinha mais 
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autonomia para o fazer…o que nos vale é que como temos um bar a funcionar há 

sempre algum dinheiro que sobra e que a directora vai aproveitando para poder gerir 

doutra maneira. Porque aquele fundo que tínhamos antes para podermos responder a 

algumas situações, nomeadamente, para realizar actividades, comprar t-shirts, nós 

antes conseguíamos e hoje não. Mas isto está ainda numa fase embrionária e 

depende muito de quem está à frente. 

Dr.ª Marta – Isto por exemplo não acontece em Bragança. Temos tido muita 

autonomia. 

Enf.º Paulo – Nós aqui estamos a sentir muita pressão 

Inácia – Eu o que faço é fazer-me valer enquanto estatuto de saúde pública. Se quero 

fazer uma actividade contorno se não tenho apoio dentro do centro de saúde procuro 

fora. Procuro pessoas que colaborem, sobretudo na educação, pois eu acho que o 

ensino é um dos parceiros sempre essenciais. Agora o que eu acho das parcerias é 

que os parceiros que surgem voluntariamente têm uma produtividade diferente dos 

restantes. Por exemplo a região Norte tem três programas com os quais eu sou 

totalmente contra mas não vou referir. Programas muito bem delineados que vêm da 

saúde pública e agora vão implementá-los na escola. Eu pergunto: qual foi o contributo 

que a escola teve nesses programas? Temos programas formatados e é só aplicar! 

Enf.º Pedro – eu neste momento faço parte da saúde pública da USF e da saúde 

escolar e uma das coisas que a USF nos pede é que em termos de programas haja 

algumas orientações para as equipas de saúde escolar, quer sobre as prioridades de 

intervenção que, de qualquer forma já estão definidas e são óbvias. Uma das áreas 

que estamos a trabalhar é a área da alimentação, são poucos mas tem sido muito 

importante. Porque uma das coisas que eu sentia já quando estava a fazer sessões de 

educação para a saúde na área da alimentação é que me sentia muito limitado pois 

estava a começar a falar com alunos do 10º ao 12º. Foi engraçado que com a 

nutricionista nós conseguimos criar actividades interessantes, com as experiências 

que eu tinha nas outras áreas, nomeadamente nas dependências e na sexualidade, 

conseguimos até estabelecer uma ligação entre a alimentação saudável e a 

sexualidade e conseguimos fazer umas sessões muito mais motivadoras para os 

jovens. Portanto é muito importante o trabalho com outros técnicos mas aquilo que nós 

estamos a tentar fazer é criar apenas algumas orientações, de temas a abordar em 

que os nutricionistas com as equipas de saúde escolar e com as escolas vão definir a 

forma de fazer. É importante nós mostrarmos que com aquilo que aqui fizemos e que 

foi importante, como é que pode, por exemplo, relacionar a noção do corpo com a 

alimentação e com os sentidos e com as emoções, e perceber como é que a 

alimentação mexe com as emoções e com a própria sexualidade. Portanto, nós 

considerámos que era importante pôr isto num programa, como orientação e não 

como fórmula de trabalho para todos fazerem igual, que aliás em um bocadinho aquilo 

que vem no PAC (?) e que também vinha na sexualidade abordada naqueles livros do 

António Manuel Marques e que são muito bons, e também são orientações. Eu 

conheço-o muito bem pois ele já cá esteve a fazer uma formação connosco e tem sido 

uma pessoa muito importante e com quem eu aprendi muito nas reuniões que tivemos, 

mas que são livros que têm orientações, as pessoas têm que perceber que aquilo não 

é para ser feito assim exactamente como lá está. Portanto, as pessoas que depois 
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estão em cima é que têm que ter essa capacidade de perceber, que aquilo são 

orientações e que só no terreno cada técnico é que sabe como vai aplicar. Eu não 

posso estar a dizer para no Sabugal fazerem o mesmo que em Vila Branco. As 

estratégias é que mudam, mas as orientações em termos de temas é que tem que 

haver. Por exemplo, em relação às orientações para a educação sexual, o livro está 

bem organizado em relação aos temas e algumas estratégias propostas e isso é muito 

bom para os ajudar a fazer as coisas, mas depois é preciso adaptar às crianças, à 

escola que temos, ao professor que ali está e fazermos da maneira que considerarmos 

mais importante. É um pouco como estas questões da educação parental que nós 

estamos a testar, ou seja, nós ao testar e ao mostrar que estas estratégias ou este 

modelo é bom na prática, não significa que se vá fazer igual ao que ali está. O que 

estamos a dizer é que estas práticas são valorizadas, são práticas que têm resultado, 

agora, elas constituem orientações e pode ser adaptado. 

Cibele – No fundo trata-se também de tentar gerar conhecimento a nível local 

não é? Mostrar que é possível gerar conhecimento e não apenas usar o 

conhecimento dos outros. Uma última questão relaciona-se com as políticas. 

Portanto, em relação às políticas de educação sexual que nos interessam 

particularmente, vocês têm alguns marcos ou momentos que consideram que 

foram marcantes a nível nacional e tenham tido eco a nível local? Se houve 

mudanças nas pessoas? 

Dr.ª Marta – Eu acho que a comunicação social tem mais peso porque abrange mais e 

sobretudo porque dá antes das novelas que as pessoas estão à espera. Eu acho que 

tem havido alterações significativas, nomeadamente a IVG foi importantíssima para 

mudar a mentalidade das pessoas. 

Enf.º Paulo – Eu acho que se compararmos o primeiro referendo com o mais recente 

vê-se a evolução. Não é por ter sido alterado nem tanto pelos debates que se viu na 

televisão, mas foi muito mais os movimentos que se foram criando em torno daquilo 

que era a IVG e as questões que estavam por trás destas interrupções. Eu penso que 

a sociedade portuguesa mostrou que houve uma evolução de sermos mais 

democráticos, embora as questões sejam delicadas. Vimos um número maior de 

jovens a votar e isso foi importante pois significa que estavam mais esclarecidos sobre 

estas questões, independentemente do seu posicionamento. É importante esclarecer 

isto, é que enquanto no primeiro referendo era estar a favor ou contra que interessava, 

neste último referendo todos percebemos que somos contra e essa ideia só parece ter 

sido interiorizada na sociedade portuguesa neste último referendo. Com os 

movimentos que se criaram penso que foi possível mostrar às pessoas que ao 

votarem sim, não estavam a votar a favor do aborto e que não era isso que estava em 

causa. Penso que foi uma evolução grande em termos políticos 

CIbele – Aqui houve algum eco dessa discussão? Alguns debates? 

Dr.ª Marta – O resultado do referendo foi uma avaliação, ou seja, eu senti que havia 

uma avaliação da minha actividade, indirectamente foi isso que aconteceu. Porque é 

grave nos nossos programas e no nosso trabalho é que nós não fazemos avaliação, 

que é muito difícil. São avaliações que têm que ser feitas a longo prazo. Eu acho que 

isto para mim foi gratificante relativamente ao trabalho que tenho vindo a desenvolver. 
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Eu não vi isso tanto como política mas como uma outra forma da sociedade civil se 

organizar. 

Enf.º Paulo – Houve mais conversas sobre estas questões, mesmo em relação à 

pílula do dia seguinte. Embora eu sinta que continua a haver muita falta de 

informação, aliás não é uma falta de informação da sociedade civil é uma falta de 

formação ao nível dos técnicos que vão prestar informação acerca destes métodos; 

estamos a falar de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, é isto que me preocupa. Este 

é um exemplo de uma política que eu considero que desvirtuou esta questão, ou seja, 

embora exista uma política de venda livre para algumas situações, a falta de 

informação que depois devia ser dada às jovens, às pessoas que vão fazer a 

aquisição da pílula do dia seguinte. Eu penso que se esta política tivesse sido 

preparada com os centros de saúde e com os hospitais nas urgências poderia ter-se 

resolvido muitas destas situações e podíamos ter jovens mais informadas – aqui falo 

no sexo masculino e feminino pois muitas vezes são eles que vão buscar à farmácia e 

ao centro de saúde. Outro aspecto é que se for a uma urgência de um hospital não 

tem. Eu não conheço toda a realidade nacional mas muitas das urgências dos 

hospitais não tem pílula do dia seguinte para dar aos jovens e isto é grave! É muito 

grave pois era ai que eles podiam ter informação sobre a pílula do dia seguinte e sobre 

os riscos que correm. Deste modo, não há registos, não há estudos, não há 

acompanhamento e a avaliação que é possível fazer é pelas caixas que são vendidas 

e que não sabemos se foi para a mesma jovem, quantas jovens utilizaram, enfim, não 

há registos. E isso era muito importante, porque os riscos que se correm com a toma 

da pílula do dia seguinte também são graves. Aliás nas consultas de planeamento e 

aconselhamento aos jovens deviam também fornecer informação sobre a pílula do dia 

seguinte e eu aposto que a maioria dos técnicos não faz. 

Cibele – As questões da SIDA também são vistas como um marco nesta área. 

Aqui também sentiram isso? Dizem que a partir da SIDA pode-se fazer educação 

sexual porque esta é um meio de prevenir? 

Enf.º Paulo - Nós temos uma experiência engraçada do momento em que foi lançado 

o programa de HIV para as escolas. Havia aqueles filmes todos muito organizados 

para fazer em esquema, portanto como disse há pouco programas muito estruturados. 

Quando o professor me pediu para ir lá à escola falar sobre o HIV verificámos que era 

importante não seguir aquilo como ali estava, mudámos algumas estratégias e nem 

usámos os filmes propostos. Mas interessante, é que aquilo que era o programa de 

prevenção do HIV, passou a chamar-se um programa de educação para a saúde na 

área da educação sexual; onde naturalmente também era abordada a questão do HIV. 

Havia uma caixa de perguntas e naturalmente aparecia a questão do HIV. 

Dr.ª Marta – Nessa altura quase todas as perguntas iam dar ao HIV. Foi preciso 

percorrer um caminho, no início foi muito difícil, havias muitos mitos. Por exemplo, se 

havia um miúdo seropositivo, ele já não podia ir à escola, etc. Portanto foi um trabalho 

complicado mas que agora está ultrapassado. 

Enf.º Paulo – Mas é engraçado porque o tipo de questões mudou quando nós 

também mudámos a designação. Na caixa de perguntas havia uma referência explícita 

a um programa de prevenção do HIV e nós mudámos para programa de educação 
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para a saúde. A partir daí foi mais importante porque nós não podemos trabalhar a 

prevenção da SIDA se não trabalharmos antes os comportamentos de risco. Isso é 

também um dos problemas dos programas nacionais, nós trabalhamos os temas muito 

compartimentados, o consumo das substâncias tóxicas, a prevenção de 

comportamentos de risco na sexualidade, noutro compartimento a alimentação, e se 

formos ver bem ao trabalhar os comportamentos de risco estamos a trabalhar todas as 

áreas. Uma das coisas que eu aprendi com a parte da alimentação é os 

comportamentos de risco são, de facto, os mesmos.  

Cibele – Penso que falámos de tudo. Obrigada 


