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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PAINEL 3 – DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Entrevista realizada a actores locais que desempenham funções no âmbito do 
desenvolvimento local, em Vila Branco  
 
Data: 9 de Janeiro de 2010 
Local: Sede da Mais Vida 
 
Duração: 2h 05m 
 
Entrevistados: 
Raul– Presidente da Mais Vida 

Jaime – Agente de desenvolvimento local 
Januário – Agente de desenvolvimento local 
 
Transcrição: Carla Menitra 
 

 

Cibele – E portanto foi assim a junção de muitos interesses. Eu tinha interesse 

em fazer estas entrevistas, a faculdade tinha este estudo internacional sobre 

uma política e, por outro lado, o Dr. Alfredo queria fazer o balanço dos 20 anos 

da Mais Vida. Portanto o que combinámos foi que eu faria estas entrevistas 

centradas no meu estudo mas partilharia com ele estas entrevistas no sentido 

de se aproveitar para o balanço dos 20 anos da Mais Vida. Portanto estes são os 

objectivos destas entrevistas.  

Eu gostava que vocês se apresentassem. Em relação a alguns assuntos vou 

pedir a opinião dos três mas em relação a outros não é necessário para não 

haver repetição de informação. Esta apresentação deve ser feita de forma 

sumária, como eu fiz a minha pois posteriormente vocês poderão preencher um 

papel com uma síntese da vossa biografia profissional. Eu enviarei esta ficha 

por email. 

Raul – Estudei biologia e zoologia via ensino na UTAD. Quando terminei fui professor 

em diversas escolas, Alijó, Bragança, Vila Branco. Depois em 96 conheci a Mais Vida 

através de um projecto em Vila Nova. Portanto estive na Mais Vida de 97 a 2007 e 

entretanto durante estas dez anos fiz um diploma europeu de estudos (nome 

imperceptível) através de uma Fundação Belga. Quando regressei eu fiz uma proposta 

a uma empresa municipal para fazer a programação do Teatro Municipal. Em 

2006/2007 fui convidado para coordenar três áreas nessa empresa, o turismo, 

ambiente e cultura. Hoje sou vogal do Conselho de Administração e tenho à minha 

responsabilidade na mesma a programação do Teatro, a coordenação da área do 

ambiente, com o parque ecológico e com actividades ambientais, tenho a 

responsabilidade da implementação da estratégia de turismo localmente e no exterior. 

Além disto tenho ainda a responsabilidade da gestão do Museu da Miniatura 

Automóvel, ou seja, todos os equipamentos relacionados com o turismo, ambiente e 

cultura na Câmara Municipal. Na Mais Vida, sou presidente. Comecei por ser vogal, 

secretário, vice-presidente, até que cheguei ao topo. É importante sublinhar que a 

importância da Mais Vida na minha vida é tanta que foi aqui que eu percebi a questão 

da utilidade, do ser-se útil. 
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Jaime – Eu vivo na Covilhã mas sou natural de Vila Branco. A oportunidade de 

trabalhar com a Mais Vida foi das coisas mais importantes que aconteceram na minha 

vida. Portanto, eu trabalhei com Mais Vida desde Outubro de 1996 até Dezembro de 

98 e depois de Abril de 2001 até Julho de 2004, em dois projectos diferentes. Antes de 

trabalhar com Mais Vida eu vinha já de um outro projecto na zona da Covilhã, de luta 

contra a pobreza, mas muito centrado no desenvolvimento local no meio das aldeias. 

Eu não trabalhei sempre nisto, em 88 eu fiz o curso de agentes de desenvolvimento, 

embora seja um curso mais modesto daquele que fez o Januário e foi a partir dai que 

deixei de trabalhar na construção civil para trabalhar em projectos de desenvolvimento 

nesta perspectiva. Também tive, anteriormente, alguma experiência como animador e 

dirigente nacional da JOC e de todo um trabalho que vinha da minha juventude e 

depois fui para a guerra em África. Depois quando regressei fui dirigente sindical 

durante 10 anos e foi uma experiência importante pois tinha que animar grupos, olhar 

para os problemas e criar soluções. Mas aqui com a Mais Vida foi o mais importante, 

pois foi um trabalho extraordinário que só era possível porque era a Mais Vida e 

porque era a equipa que estava. Se eu tivesse trabalhado noutra associação nunca 

teria feito aquilo que fizemos aqui, não teria ajudado a fazer o que fazemos aqui pois 

esta associação tem o grande mérito de ter uma capacidade criativa, de imaginação, 

de abertura, de estímulo à nossa capacidade de ser úteis, à nossa capacidade de 

ajudar as pessoas a caminhar e a encontrar soluções e também a fazer o diagnóstico 

dos problemas. O nosso trabalho teve isso como pano de fundo e embora as 

responsabilidades de cada um fossem distintas trata-se de um trabalho a nível 

comunitário. Eu não tinha muita vocação para entreter e fazer brincadeiras mas era 

mais a pedagogia social. Em regra nós partíamos da ideia de que nas comunidades 

não havia só problemas, havia também potencialidades, recursos, saberes e vontades. 

Actualmente estou reformado mas não estou parado, estou bastante comprometido 

com alguns movimentos e associações, com uma mais de intervenção cívica e de 

intervenção política não partidária e com um movimento de trabalhadores cristãos, que 

decorre da minha origem e da minha experiência na juventude operária católica. Essas 

duas associações exigem mais um bocado actualmente. 

 

Januário – Portanto, na Mais Vida a minha profissão designa-se agente de 

desenvolvimento local, embora eu prefira a designação de artesão social ou seja, 

trabalhar o social artesanalmente. Portanto, estou na Mais Vida também desde o início 

e colaborei e colaboro nas festas comunitárias que organiza e entretanto comecei 

também a colaborar com a Mais Vida a tempo inteiro, em projectos de animação 

comunitária, em projectos de animação integrados no apoio ao desenvolvimento social 

e pessoal de autonomização das pessoas, etc. Portanto, com pessoas em situação de 

pobreza e de exclusão social. Também colaborávamos com o Rendimento Mínimo de 

Inserção e pronto, passei cá alguns anos e foi muito importante na relação com as 

pessoas. Houve uma fase em que estive como voluntário na Mais Vida, foi na fase 

inicial, e depois quando passei a tempo inteiro e sai do projecto onde estava e depois 

fui para Coimbra. Hoje em dia o que faço em Coimbra é um bocado decorrente das 

redes sociais que estabelecemos e trabalho um bocado a ideia de economia solidária, 

ou seja, os processos económicos, em que se vendem coisas, mas que outras 

vertentes do desenvolvimento humano estejam presentes. Nomeadamente a ligação 
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ao ambiente, projectos ligados à agricultura, agro-indústria, transformação de produtos 

agrícolas, microempresas, IPSS, cooperativas, fundações, mas que produzem, que 

têm uma vertente económica, embora, numa escala reduzida. Geralmente são 

vertentes de apoio ao desenvolvimento das pessoas, em situação mais carenciada. E 

portanto, neste processo criei também uma microempresa, era uma aposta que me 

andava a perseguir alguns anos, pois eu estive muitos anos a ajudar a criar empresas 

e por mais que nos ponhamos na pele das pessoas há determinadas situações que 

menosprezamos, são dificuldades, tendemos a pensar que a pessoa não tem visão, 

que não tem genica, etc., e eu sempre disse, quando trabalhei com o António na 

Associação Nacional do Micro crédito, em vez de estarmos soa a ajudar os outros a 

montar e a dizer como é que os outros podem fazer, não há nada como nós testarmos 

e criarmos a nossa própria empresa. Então fui para Coimbra, também porque estava 

um bocado farto dos projectos subsidiados pois acho que cada vez mais o Estado 

transfere para os promotores dos projectos algumas competências que seriam deles. 

Algumas responsabilidades sociais que o Estado deixou de assumir foram transferidas 

para estes projectos, nomeadamente em termos financeiros, o Estado em vez de 

assumir o envolvimento financeiro dos projectos, transfere para as associações e há 

sempre problemas em atrasos nos pagamentos que levam a que associações sem 

fundo de maneio, como a nossa, tenham sempre muitas dificuldades. Actualmente na 

Mais Vida é diferente pois temos um processo de auto-sustentabilidade. Portanto, fui 

para Coimbra, sabia que ninguém me daria trabalho e dado o meu percurso não 

estava muito virado para o trabalho por conta de outrem e ter patrões. Quando fui para 

Coimbra eu fiz aquilo que nós fazíamos aos outros nos cursos EFA, ou seja, eu fiz 

para mim um balanço de competências e depois cheguei à conclusão daquilo que 

podia fazer e então pensei empregar algumas coisas que já tinha feito. Então criei um 

projecto que era a “Agri-Cabaz” que tenta ser a ponte entre os produtores e os 

fregueses, eu não gosto de chamar consumidores, mas essa ponte faz-se no sentido 

em que os vários produtores também se cruzam e os vários “consumidores” também. 

Portanto essa era uma vertente deste projecto, a outra foi através de uma salina que o 

meu sogro tem e que quando cheguei à Figueira da Foz quis explorar tive a ideia de 

propor um projecto na área da salicultura. Obviamente que na altura como era novo na 

área não fui muito bem recebido mas depois tentei provar que se podiam fazer coisas 

diferentes na salicultura. Recebi um prémio na área da inovação da Câmara da 

Figueira e actualmente é aquilo que faço. 

Cibele – Muito bem, como sabem o meu trabalho é muito mais ligado ao domínio 

da educação para a saúde. Há muito que nós vemos que essas questões e 

mesmo as questões da saúde pública se cruzam com o desenvolvimento 

comunitário. Gostava de me dissessem se, de alguma forma, vocês se recordam 

de actividades em que este cruzamento tenha existido e como é que encaram 

esta ligação? Se ela é forte, se é pequena, se não se faz? Portanto, por um lado, 

os projectos e as práticas e por outro, as opiniões sobre isto.  

Raul – Portanto a questão de educarmos alguém para a saúde ou para o 
conhecimento ou para o desporto, enfim, esta questão põe-se há muitos anos, ou seja, 
como é que a gente trabalha e diz que estamos a educar para a saúde? Num projecto 
que nós tivemos nesse domínio eu dizia que muitas rubricas financiadas não podiam 
ser suportadas por este Ministério porque isso não era da Saúde e sim da Educação, e 
eu perguntava, como é que eu com uma pessoa à frente a parto ao meio e digo “hoje 
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só vou trabalhar metade do seu corpo e do seu cérebro porque só vou trabalhar a 
parte da saúde”, a outra parte como era financiada pela educação fica para outro dia. 
Esta coisa da abordagem sistémica do ser humano e conseguirmos conviver com os 
outros, com o ambiente e o mundo era uma abordagem que se punha e sempre se 
pôs na Mais Vida e no seu trabalho. Nós temos a sorte de ter uma associação que 

sentiu uma coisa importante - até costumamos contar uma história em que houve um 
vendaval em que as janelas se abriram e os papéis da saúde voaram para a praça e 
se misturaram com os papéis da educação e com os do ambiente e no final ninguém 
sabia de quem é que eram os papéis e ai, percebemos que todos tínhamos que 
agarrar os papéis como sendo de todos e tentar perceber o que podíamos trabalhar. 
Portanto, a Mais Vida para mim prima pelo seguinte, tem pessoas do domínio da 

saúde, da educação, do ambiente e todas as áreas começaram a olhar para o 
“problema” da falta de relação entre os diferentes elementos do sistema e olhando 
para a pessoa como um todo. É daí que surge esta coisa de animar comunitariamente 
com a educação metida ao lado, ou seja, vamos valorizar as tradições locais e 
encaixamos os conteúdos da educação e ao mesmo tempo, fomos percebendo no 
nosso percurso que o nosso olhar não pode ser um olhar desgarrado e solitário. O 
percurso tem sido, primeiro, o das festas, da itinerância e com as crianças nas 
escolas. Depois com as crianças percebemos que tínhamos que chegar aos pais, 
muitos em situações de desemprego, etc., e portanto, pelo olhar da criança fomos 
percorrendo a família. O topo, ou seja, onde nós pretendemos é educar as pessoas e 
chegar ao bem-estar das pessoas e das famílias e portanto, o bem-estar da saúde é 
na totalidade. Não conseguimos olhar o desenvolvimento comunitário, integrado ou 
sustentado sem que se perceba que isto envolve uma área muito importante que é a 
saúde. O problema é que nós não questionamos! Achamos sempre que na saúde está 
tudo bem, para muitos o sistema de saúde funciona bem se as vacinas estão em dia, 
se as crianças comeram a papa a horas, se os pequenos-almoços são dados, as 
questões da higiene. Nós consideramos que um projecto de desenvolvimento 
comunitário deveria trabalhar estas questões. Quando se pensa no desenvolvimento 
de competências sociais e pessoais compreendemos que há uma dimensão de saúde 
que é preciso trabalhar. Portanto, neste percurso todo sentimos que era preciso 
intervir. Começámos muito cedo com o Projecto Vida financiado, no âmbito da saúde, 
em que trabalhámos as competências de jovens em todas as freguesias. Depois mais 
tarde caminhámos para os planos municipais do IDT, porque olhando de uma forma 
de prevenção, pensamos que podíamos trabalhar competências de jovens através dos 
mediadores sociais, que era importante criar líderes ou pivôs nas freguesias, nas 
escolas e nas associações que fossem motores da prática de desporto, de actividades 
ao ar livre, ou seja, promoção da saúde ocupando o tempo e ao mesmo tempo se 
evitassem comportamentos desviantes e ao mesmo tempo fomos percebendo que 
havia pessoas com dificuldades em gerir o seu percurso, e definir o seu projecto de 
vida. Trabalhámos muito uma situação que na altura era inovadora, que consistia no 
desporto aventura como mote para desenvolver competências sociais e pessoais, o 
risco controlado, as opções, no sentido de transformar em termos de saúde mental, as 
capacidades dos jovens fazerem boas escolhas. Caminhámos neste sentido, 
realizámos o “Anima Bué” que consistia em animar sem ser preciso consumir, por 
exemplo, nas festas não havia álcool nem tabaco, as festas tinham DJs e tudo na 
mesma mas ali seria um espaço reservado em que o consumo de álcool e o tabaco 
não existiam. Fizemos uma festa muito grande na comunidade, aliás toda a gente 
pensava que era impossível fazê-la sem álcool. Depois, neste percurso todo, 
percebemos que trabalhar competências, incluindo de saúde também, numa 
sociedade que constantemente muda e naquilo que é a formação da pessoa – neste 
caso o adolescente e a criança – cada vez mais há falta de tempo dos pais e 
percebemos que, neste percurso de desenvolvimento de competências, precisávamos 
não só de trabalhar não só os adolescentes, cuja mudança de comportamentos e 
atitudes é mais complicada e achámos que devíamos descer. Portanto, a seguir 
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descemos para o 1º ciclo e começámos a fazer uma coisa que na altura se falava mas 
não havia que era a formação parental, com um modelo nosso. Aqui era feita uma 
tríade, aluno, professor, pai. Havia uma psicóloga que trabalhava com os professores 
na escola, capacitando-os para intervir na escola, trabalhámos directamente com as 
crianças e essa psicóloga e à noite púnhamos os pais a trabalhar. Com este modelo, 
conseguimos, pela primeira vez, perceber que mudar comportamentos relacionados 
com o bem-estar geral, obrigava a trabalhar a criança e toda a sua família. 
Percebemos que este era o nosso caminho para trabalhar as questões da prevenção, 
depois a partir daqui achámos que podíamos formar pais, é ai que aparece o PIF, um 
projecto numa área muito clara dirigido a pais de crianças entre os 10 e os 18 anos. 
Trabalhámos com um grupo de quase 200 pais numa actividade que chamava “Os 
anos incríveis”, 12 semanas, 12 pais, com a aplicação de várias baterias adaptadas à 
realidade portuguesa, para trabalhar a mudança. Havia aqui toda uma visão integrada 
pois o pai que estava aqui tinha que ter uma rede que permita que a criança esteja 
com alguém, então nós trazíamos animadores para as crianças. Depois deste projecto 
percebemos que este caminho que foi aberto também deveria ser perpetuado. Neste 
PIF formámos 35 técnicos na área da saúde, incluindo assistentes sociais que 
trabalhavam na Segurança Social ou no Centro de Saúde, formámos técnicos que 
trabalham em centros de apoio à criança, formámos técnicos das equipas CPCJ, 
formámos um conjunto de técnicos que estão capacitados para dar continuidade ao 
modelo. A nossa proposta foi, oferecemos a formação mas no mínimo durante quatro 
anos vocês têm que reproduzir o que andaram a aprender aqui. Neste momento, os 
trabalhos que fazemos continuaram, agora estamos a trabalhar numa intervenção dos 
8 aos 20 anos, no sentido de abranger os pais das crianças ou dos pré-adolescentes e 
adolescentes. Também nessa visão, visão de escola, e pela primeira vez está a ser 
aplicado o modelo de saúde nas escolas profissionais que não têm. Estamos a 
trabalhar com duas escolas profissionais do Concelho de Vila Branco, trabalhamos 
também com Celorico e Seia, na medida em que percebemos, pelo diagnóstico feito, 
que os problemas eram os mesmos. Neste momento, estamos a centrar-nos nos dois 
projectos em Vila Branco pois foram referenciados como havendo uma necessidade 
de intervir na área da educação parental. Por um lado, este projecto trabalha as 
competências dos professores para lidar com os problemas nesta área, por outro lado, 
alguns dos pais destes adolescentes estão connosco a fazer formação parental. 
Portanto fiz assim um apanhado muito rápido da história da intervenção da Mais Vida. 

Cibele – Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa 

Januário – Teve sempre presente nos nossos projectos a ideia da promoção do bem-

estar das pessoas e das comunidades locais e neste bem-estar, como diz o Raul, está 
presente tudo. Vemos as pessoas como um todo. Uma das vantagens que tivemos na 
altura - porque depois os programas foram ficando mais formalizados – era o facto de 
os programas terem alguma versatilidade que permitiam uma grande interacção das 
várias equipas, no sentido de pensarmos em conjunto sobre as situações. Isto foi 
muito importante e foi um processo de aprendizagem muito importante para todos. 

Jaime – Só queria acrescentar que quando fazíamos um trabalho numa comunidade, 
tentávamos perceber como era aquela comunidade e depois propúnhamos uma 
reunião comunitária em que convidámos todas as entidades existentes, centros de 
saúde, escolas, juntas de freguesia, população para identificar problemas e encontrar 
soluções em conjunto. 

Cibele – Dentro das políticas da saúde, aquela que estou a estudar e sobre a 
qual foi recentemente lançada uma nova legislação tem a ver com a educação 
sexual. Dentro destes projectos que mencionaram lembram-se de algumas 
actividades relacionadas directamente com as questões da sexualidade ou se 
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consideram que esta abordagem no fundo é mais difícil aqui ou é menos 
necessária? 

Raul – Nesta questão da sexualidade, nós temos uma forma de trabalhar que é a 

seguinte, nunca se colocou esta questão da sexualidade separada dos conteúdos. 
Quando falávamos da prevenção abordávamos o princípio da valorização do eu, da 
pessoa em toda a sua dimensão. Se for enquanto conteúdo a formação dos jovens 
mediadores, ai é um tema. Trabalhámos muitas vezes as questões do amor e do sexo 
e os monitores que lá estavam a dar formação trabalhavam muito estas questões com 
os jovens. Porque há uma grande diferença entre estar no inicio e no fim da formação, 
eu temos em sessões de formação actividades de “quebra de gelo” e uma delas é o 
toque. No grupo inicialmente criava uma certa repulsa e mal-estar, mas aquele mesmo 
grupo no final das sessões e depois de termos estado a acampar e de termos estado 
fora, o corpo deixou de ser uma barreira e desta forma também trabalhámos a 
dimensão do corpo incluindo a sua dimensão sexual, porque o grupo também muda ao 
longo da formação. Quanto à questão da educação sexual nas escolas, eu penso que 
existe uma coisa que é, uma das dificuldades que as pessoas têm em trabalhar o tema 
tem a ver com a resolução da sua dimensão sexual, ou seja, nós não podemos pedir a 
um adulto que não está resolvido sexualmente, que tenha uma capacidade de olhar a 
educação sexual como sendo igual às outras matérias. Eu sei que na altura em que fui 
aluno e também fui professor, havia sempre reticências em falar do aparelho 
reprodutor masculino e feminino e se nós olharmos os livros das crianças parece que 
há ali uma nuvem naquela zona e que não existem órgãos genitais, uma certa 
incapacidade de assumirmos o corpo que temos e que é um instrumento de relação 
com o outro, e depois não podemos pedir a pessoas que não estão sexualmente 
resolvidas que venham a abordar o tema. Temos também que perceber a esta 
questão da religião que nalgumas situações nos castrou para a sexualidade e que, por 
isso, o grau de tabu de educar nesta área tem muito a ver com a forma como nós 
assumimos a nossa prática e a relação que temos com o outro. Portanto, primeiro por 
isto, e depois porque neste momento criámos uma sociedade e que tudo o que é 
aberto ou que é exposto, é proibido ou não é devido. Com estas questões mal 
resolvidas na opinião pública, criou-se um estigma e uma barreira tão grande em torno 
do adulto e da criança que hoje o afecto que o professor primário dá é totalmente 
diferente daquele que eu tive. Até o facto de haver uma aluna que goste demasiado de 
um professor pode ser suspeito, mesmo que como sabemos, existam, na adolescência 
as paixonetas dos adolescentes pelos professores. Portanto, toda esta realidade da 
relação que se criou em torno do outro está neste momento a ser o maior obstáculo 
para que as pessoas assumam a educação sexual como uma questão importante. 

Também penso que primeiro a educação sexual deveria começar em casa e depois 
deveria haver um prolongamento na escola. Portanto, a escola neste momento não 
tem capacidade para implementar projectos como foi o de luta contra a pobreza, de 
prevenção primária da toxicodependência. Há sempre uma forma de encaixar os 
conteúdos nas disciplinas. O que é preciso é olhar para aquilo que se faz e tentar 
perceber onde se podem encaixar os temas. Enquanto a escola continuar a ser uma 
casa com paredes, redes e grades, há uma barreira muito grande que enquanto não 
desaparecerem, dificilmente se ultrapassarão problemas e introduzir mudanças, 

Januário – Uma das vantagens de aqui em Vila Branco estarmos a trabalhar a 

sexualidade foi, primeiro, o facto de estes projectos serem muito marcados pelo 
Alfredo, e foi ele ter um papel muito relevante dentro do centro de saúde, e o resto dos 
enfermeiros que trabalharam com ele sempre trabalharam muito essa área. Ele 
também mobilizava muitos recursos. Segundo, os técnicos integrados nestes projectos 
foram sempre um recurso para interagir com o centro de saúde, por exemplo, lembro-
me do projecto que desenvolvemos com a Escola Secundária, do Gabinete de Apoio 
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para os jovens que emergiu da interacção entre os técnicos de saúde e os técnicos do 
projecto, portanto não era possível se não houvesse a possibilidade de ter outros 
recursos. Digamos que tivemos a sorte de poder ter durante alguns anos, mais 
recursos. Fez-se um trabalho muito interessante com os jovens onde a dimensão da 
sexualidade estava sempre presente. 

Raul – Mas por exemplo, lembro-me do projecto “Desafios para a vida” que andámos 

a desenvolver na escola secundária. No primeiro ano correu muito bem e as temáticas 
foram muito bem trabalhadas, mas no ano seguinte, com a mudança do director, nós 
não tivemos mais hipóteses de ir lá porque, lá está, voltámos à escola fechada e que 
os vêm de fora ocupam o nosso espaço e os miúdos até gostam de lá estar e de falar 
sobre estes temas e depois nas aulas acham uma seca pois no Gabinete é que é giro. 
No ano seguinte não tivemos qualquer hipótese.  

Januário – Quando os professores mudam e já estão fartos de aturar o peso da 

escola encaram-nos como uma espécie de muleta, “desde que não interfira com as 
minhas aulas deixem-nos lá estar a fazer o trabalho deles”.  

Antes de trabalhar aqui, ainda estive na Câmara de Oliveira e lembro-me de trabalhar 
com professor do ISCTE que trouxe para o gabinete dele, pessoas de fora e eu 
também estive a trabalhar ai com ele e lembro-me que uma das funcionárias novas 
dizer que era completamente impossível ir comprar preservativos à farmácia pois não 
havia privacidade, por isso ela pedia a outra pessoa para lá ir. Eu lembro-me que aqui 
em Vila Branco, com a Marta e o João Viegas, os jovens iam-lhes pedir preservativos 
pois nestes meios pequenos não é possível ter privacidade. Há um aspecto 
interessante, a propósito de um projecto em que colaborei ali na escola secundária, 
em que uma das questões que se colocou foi o que é que os jovens mais gostavam de 
ter em Vila Branco e sabem qual era a resposta, um centro comercial! O mais 
interessante é que não era por causa de ter um sítio para fazer compras mas pela 
questão do anonimato. Por isso é que no interior do país é muito difícil ser-se 
adolescente numa vila pequena. Antigamente não era, pois o modelo que existia era o 
de dar continuidade à forma de vida que havia na própria aldeia. Hoje em dia, os 
modelos e as referências que os jovens têm são outros. 

Cibele – A propósito do lançamento, outra vez, de uma lei para que se faça, 
efectivamente, educação sexual na escola, houve gente e ainda há, porque agora 
o Governo é minoritário e por isso eles acham que na Assembleia podem 
reverter a lei e ela existe e diz que todas as escolas devem fazer de forma 
obrigatória, mas houve muita controvérsia à volta disso e muita gente a dizer 
que não. Uma das razões pela qual uns dizem que não, é porque acham que a 
escola não garante essa privacidade e essa confidencialidade. Vocês aqui 
sentiram algum eco dessa controvérsia? 

Raul – Eu tenho uma ideia sobre isto, que é: tudo o que é gabinetes criados em 

escolas em que se sabe que aquela pessoa que está lá fora está para ir para a 
consulta, etc., isto é uma forma de tirar a privacidade às pessoas. Nós fomos contra 
um projecto que o IPJ queria fazer, eles queriam ter um gabinete de apoio ao 
planeamento família, de apoio à sexualidade e propunha que nós disponibilizássemos 
uma carrinha para transportar os jovens à Guarda e esperarem cá fora enquanto 
esperam a consulta! Quer dizer, já é tão difícil fazer com que o jovem procure ou se 
interesse por isto, quanto mais estar à espera. Se a escola continuar com as salas 
numeradas em que o funcionamento é extremamente formal e tudo rotulado é normal 
que não seja o ambiente mais apropriado para tratar estas questões. Faz mais sentido 
haver gabinetes ou grupos de pessoas móveis que se disponibilizam, por exemplo, 
durante a noite nos ambientes de jovens, para abordar estas questões do que criar 
espaços estantes onde há um técnico à espera deles. Temos um exemplo engraçado, 
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muitos jovens que procuravam o Gabinete do APARECE preferiam falar com o técnico 
no corredor, por vezes, encostados a uma parede a conversar, do que ir para dentro 
da sala, ou então pediam para ser depois do toque para ninguém os ver. O sucesso do 
APARECE teve a ver com a possibilidade de uma aluno poder abordar estes temas 
com outra pessoa de fora, que não é professor nem trabalha na escola e com ele ter 
mais à vontade de falar. Isto também retirou algum peso de cima do professor que se 
questionava se deveria ser ele a falar sobre problemas de relacionamentos e 
sexualidade dos seus alunos. Portanto, é a questão do papel do professor, a ideia do 
professor é que não devem ser demasiado próximos pois tem que haver aquela figura 
de autoridade para que ele possa tocar o barco até ao fim do ano. Mas há muitos 
professores que são excelentes na comunicação com os alunos fora da sala deles. O 
corredor da escola é um excelente sítio para educar e depois é muito delicado, como é 
que se fala da intimidade, da sexualidade de cada um numa turma? Como é que se 
faz isto? Não se faz, pelo menos naquilo que é conteúdo e na dimensão que 
realmente é importante fazer. Dar informação é fácil, agora trabalhar esta dimensão 
dentro de uma sala é impossível. 

Januário – por exemplo, na Escola Profissional de Vila Branco onde também estive a 

dar formação, muita da indisciplina que ali existe e que se tenta combater com as 
faltas e aquele sistema rígido de punição, tem a ver precisamente com a questão da 
sexualidade na adolescência. E nem os professores e sentem à vontade para 
trabalhar com os jovens de outra maneira…por exemplo, faziam-se os acampamentos 
e para muitos professores esta actividade era vista como uma actividade de alto risco, 
por causa dos desvios, dos consumos. Era uma loucura! 

Raul – Era um acampamento que levava ao acasalamento…(risos) 

Januário – Isto porque os conteúdos não eram trabalhados..  

Cibele – Vocês acham que nessa matéria não se tem mudado muito? 

Jaime – eu o que vejo pelos nossos filhos que são adolescentes e estão na escola é 

que está tudo exactamente na mesma do que quando eu lá andava 

Januáro – os meus filhos estão na mesma escola onde eu andei e o equipamento é 

praticamente o mesmo mas com todas as coisas que apareceram, a internet, os 
audiovisuais, etc., ali não existe. Os intervalos, os medos dos professores, o 
relacionamento dos professores é praticamente a mesma coisa. E isto é que é um 
drama, andamos a formar alunos hoje, com os métodos de antigamente. 

Raul– Outra questão é a da escola não valorizar a diferença. Quando temos uma 

escola como um sistema cooperativo, professores, alunos e auxiliares, estamos todos 
em conjunto, seguimos os mesmos princípios e é muito difícil saber quem é quem. 
Quando aparece um professor que é diferente, quer na atitude quer na proximidade 
que estabelece com os alunos, é mal visto, pois é aquele tipo de professor que pode 
por em causa o equilíbrio do sistema, ou porque dá mais nas vistas ou faz coisas que 
estão para além daquilo que os professores deveriam fazer.  

(corte) 

Cibele – Muito bem, gostaria agora de abordar agora a questão das políticas, como é 

que vocês encaram, em termos da relação entre as políticas e os programas 
nacionais, a relação com o local. Como tem sido essa relação ao longo do tempo? 

Januário – Eu ai sinto um bocado isto, os projectos deveriam ser para testar, 

experimentar, implementar ou acudir, resolver ou trabalhar determinada situação ou 
questão durante um determinado período de tempo e depois disso deveria haver 
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políticas nacionais nessas áreas. Quando as políticas nacionais são trabalhadas logo 
por projecto, é óbvio que as coisas não resultam. Porque os projectos deveriam 
enriquecer as políticas nacionais. Portanto, aquilo que seriam os resultados e a 
avaliação iriam enriquecer as políticas nacionais mas isso não acontece. Parece que 
surgem só por uma questão económica, o Estado tem que gastar o dinheiro do 
financiamento a cem por cento, e como não o gasta remete tudo para isto. Ou seja, as 
responsabilidades passam também a ser delegadas nos locais, não é? O IDT, penso 
que não tem esta prática, eu penso que ele tem a sua própria política de intervenção e 
todos estes projectos, pelo menos nos últimos tempos, parece-me que eram diferentes 

Raul – No IDT os projectos primavam pela capacidade de reconhecimento de quem 

faz. E vê-se agora naquele diagnóstico que foi feito que esse é o processo adequado 
para trabalhar, faz-se o diagnóstico e percebe-se qual é a realidade. Isto faz parte da 
estratégia de intervenção do IDT e eles estão ligados ao observatório europeu destas 
políticas. É claro que há sempre a possibilidade de quem está lá a gerir deixar lá o seu 
cunho. Presentemente acho que também tem uma visão como deve ser, como aquilo 
que sucedeu na rede social, fez-se um diagnóstico e depois perante esse diagnóstico 
responderam-se às necessidades desse território. Atribuíram financiamento para 
resolver aqueles problemas no âmbito daquelas áreas específicas. Agora tu disseste 
uma coisa muito importante que é, quem hoje define a forma como o dinheiro que vai 
sendo escoado da Europa vai ser aplicado com medidas no território olha para o 
projecto como uma forma de gastar o dinheiro que vem e não como um fim em si. Tu 
dizias há uns anos, e muito bem, que aquilo que justifica a intervenção quer na área 
da saúde, quer na área social, é chamada a máquina económica, e portanto o que 
acontece é que quando a pessoa que entra nesta máquina e não produz está excluída 
e aí temos que lhe arranjar um projecto que lhe permita remendar os problemas da 
pessoa para que ela possa ser reencaixada na máquina primitiva. Nem todos os 
projectos têm como finalidade trabalhar o problema, têm a finalidade de escoar 
dinheiro para resolver o problema somente. Nós chegamos à conclusão como a 
pirâmide na área social está invertida, em termos de gasto, a pirâmide deveria ser do 
topo para baixo e em que as pessoas que realmente necessitam deveriam estar em 
baixo da pirâmide. Gasta-se imenso na Europa e o que vai ficar é a gotinha. 

Januário – E depois os projectos têm uma outra coisa que é vantagem e 

desvantagem, que tem a ver com uma questão que eu comparo ao funcionamento de 
uma repartição de finanças, que era mais evidente antigamente e que era a seguinte, 
quem estava no fundo era o director e aqui à frente os que são mais recentes e mais 
mal pagos. O objectivo dos que estão à frente é serem também promovidos. Isto é o 
que se passa na intervenção social e nos projectos, em que, quem vai à frente são os 
estagiários, com as suas vantagens e desvantagens na medida em que têm mais força 
mas, por outro lado, não têm experiência. Depois os outros, os coordenadores, os que 
estão atrás, a única coisa que sabem fazer é criticar, é avaliar quase no sentido 
escolar punitivo, etc. Aqui em Vila Branco temos, de facto, uma situação diferente que 
é a situação do Alfredo, ele tanto lutou com a questão da carreira e os outros é que 
subiam. Eu lembro-me que foi uma das coisas que se criticou em Vila Branco quando 
o Alfredo aqui chegou era porque é que o Alfredo sendo médico anda a tocar viola 
com os miúdos. Portanto ele era mais visto como animador por algumas pessoas. 
Portanto, os projectos têm este problema, ou seja, se não houver uma boa interacção 
entre quem tem mais experiência e quem está no trabalho de terreno, os resultados 
são fracos. 

Raul – Há outra coisa que é muito importante nos projectos e que por isso é que 

justifica a existência deles que é, quem manda no sistema percebe que a eficácia, no 
pouco tempo que têm os projectos que é de 2 a 4 anos no máximo, só existe quando 
as pessoas estão a trabalhar, ou seja os técnicos que acabam os cursos estavam no 
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desemprego. Segundo, que não tem a burocracia do sistema que lhes permite que 
trabalhem a qualquer dia e a qualquer hora. Vou dar o exemplo de uma senhora que 
nós tínhamos, que precisava de sair da sua casa urgentemente e de ir para um lar, e 
que a Segurança Social deveria ter a responsabilidade por esta mediação com os 
filhos para ver quem paga o quê, só que a assistente social trabalhava até às 17h30 e 
os filhos vinham do emprego às seis, portanto nunca tinha hipótese de estar com eles 
e ai é que nós entramos. Agora, os projectos são importantes porque a facilidade com 
que se resolviam as coisas no terreno e temos que acreditar que se há melhorias 
relativamente ao desenvolvimento comunitário e social e todas as outras, foi porque 
existia um projecto em Portugal que permitiu que pessoas válidas, interessadas e 
empenhadas, em pouco tempo conseguissem produzir mais do que se iria produzir.  

(corte 1h 15m) 

Raul – Um pormenor, nos fizemos sempre uma coisa que se chama educação pela 

arte, utilizávamos, o teatro, a música, a dança, como formas de inclusão. Há cerca de 
3 anos atrás depois de termos feitos aqueles workshops nas diversas áreas artísticas 
pagou-se a peso de ouro em Lisboa para trazer cá uns senhores que faziam educação 
pela arte como se em Portugal ninguém fizesse e encheu-se o CCB com boas práticas 
inglesas de educação pela arte (a importância do exemplo estrangeiro). 

Cibele – Isso também tem a ver com uma questão que nós também vos 
queríamos colocar e que tem a ver com as aprendizagens e os saberes. Ou seja, 
nestes projectos geram-se saberes, por um lado, saber se houve alguma partilha 
e sistematização desses saberes entre aqueles que fazem esses projectos e por 
outro lado, se chega aos serviços centrais e se lá também se verifica uma 
vontade de aprender e de ir buscar estes saberes? (abreviado) 

Raul – Nós marcámos a diferença no nosso trabalho, eu vou dar um exemplo muito 
claro, o grande projecto local que teve tantos parceiros, que se mobilizou tanto para se 
definir enquanto projecto foi o nosso projecto de luta contra a pobreza. Foi construído 
por todos e era a resposta da vontade de todos. Foi ao mesmo tempo um caminhar 
para uma coisa que era tão simples como ser transparente naquilo que se fala. Nós 
expúnhamos todas as ideias, quanto dinheiro tínhamos e o que pretendíamos fazer 
com aquele dinheiro. Mais ainda, podemos acreditar que somos um bocado a semente 
que mobilizou as pessoas para a partilha dos problemas, criámos uma família em foco 
que, pela primeira vez, juntava todos os técnicos para trabalhar a pessoa naquela 
dimensão toda. Criámos também as tais redes de discussão e de planeamento e de 
avaliação ao nível distrital. Fomos nós os impulsionadores de um seminário distrital. 
Nós fizemos uma coisa que foi engraçada, aborrecemo-nos com este sistema, porque 
um sistema que apenas financia e refere num relatório feito à forma deles, os 
números, e que pede ao técnico que mandam para o terreno que veja o que é que 
eles andam a fazer e que no final não fazem uma reflexão para perceber o que se 
ganhou com o projecto e o que é que há a mudar. Nós nunca fomos chamados a 
Lisboa para dizer quais foram os resultados do projecto, nunca. Agora há outras 
dimensões boas, por exemplo, neste momento eu dou o IDT como referência de 
qualidade. O IDT dispõe de cerca de 18 ou 23 projectos de intervenção na área da 
intervenção primária da toxicodependência, projectos estes com modelos de 
intervenção claros em que se sabe que aplicando aquela fórmula se tem aqueles 
resultados e agora têm uma bolsa de trabalho que já foi desenvolvido que é esta bolsa 
validada que será de futuro utilizada no âmbito da prevenção primária. Ou seja, 
construiu os modelos que precisa. (1’20’’) Esta dimensão da partilha de conhecimento 
é tanta que quando nós terminámos este projecto de luta contra a pobreza fizemos o 
PROGRIDE, fomos nós que fizemos e entregámo-lo a alguém que o pudesse fazer, só 
não fizemos nós porque estávamos fartos da forma como o sistema funcionava, não 
nos revíamos naquela forma de trabalhar nos projectos.   
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Januário – No fundo, as estruturas com quem nós cooperámos sempre melhor, foram: 

o IIE, a Gulbenkian, o IDT, ou seja, as mais pequenas, com menos burocracias e 
menos hierarquizadas.  

Raul – Ou então dentro do grande sistema, chegámos a comunicar melhor com o 

serviço central do que com os intermédios. Chegámos a um ponto em que 
começámos a tratar de tudo directamente com Lisboa porque víamos que ali era um 
boicote.  

Januário – O que se verifica é nas políticas a nível central existem pessoas muito 

boas profissionalmente e tecnicamente, ou seja, as coisas estão muito bem-feitas, 
mas depois o que acontece é que a pirâmide é muito grande e quando chega aqui à 
Guarda e a Vila Branco já está tudo contaminado.  

Rui de Eufrásia – Um exemplo, no centro comunitário queríamos candidatar-nos a um 

acordo atípico. Ora um atípico numa distrital da Guarda, achavam estranho e nós 
perguntámos se não havia um formulário ou um sítio onde pesquisássemos na página 
da internet que disponibilizasse a possibilidade dessa candidatura. Ela existia mas não 
existia. Lembro-me perfeitamente que a senhora abriu a gaveta tirou umas folhinhas 
fotocopiadas e disse “olhe tem aqui o esqueleto que precisam para fazer a 
candidatura. Quer dizer, esta ideia da gaveta onde a coisa continua escondida.  

(corte – 1’28’’).  

Januário– uma das políticas de intervenção sobre a qual nós não conseguíamos fazer 

grande coisa tem a ver com a mudança das organizações.  

Raul – E é um desperdício enorme uma entidade que agora tem dinheiro financie 

agora uma prática e não quer saber dos resultados, no ano seguinte volta a fazê-lo e 
ninguém sabe e andam a experimentar coisas que já foram experimentadas. O IDT 
não quer fazer isto desta forma, quer ter um conjunto de trabalhos que foram validados 
para trabalhar e são estes que vão ser seguidos. Em Inglaterra acontece “Os anos 
incrível” é o único projecto financiado no ministério inglês para trabalhar a prevenção. 
Eles não aceitam que entidades que sejam financiadas não o apliquem. Nós em 
Portugal não fazemos isso.  

Cibele – Uma das singularidades que eu encontrei aqui em Vila Branco é que 
vocês são todos profissionais diferentes, de áreas diferentes mas, enquanto 
num sistema isso tende a ser visto como uma rivalidade, vocês constroem aqui 
alguns sistemas de comunicação. Nunca sentiram dificuldade no diálogo com 
uma pessoa que vem doutra área e que tem outro sistema do saber? Como é 
que conseguiram que isso fosse um aspecto positivo? A partir de que bases é 
que começaram a construir esse diálogo? 

Januário – Em termos da Mais Vida sempre foi relativamente fácil porque as coisas 

eram sempre construídas em conjunto, respeitando as especificidades técnicas de 
cada um. 

Raul – O Projecto de luta contra a pobreza tinha uma coisa engraçada que era 
chamada a democracia participada, em que ele dizia “cada um tem a sua área 
específica” mas a responsabilidade da tomada de decisão é comum. Os técnicos com 
quem temos trabalhado, e aqui temos que reconhecer que temos encontrado pessoas 
com uma apetência para ouvir de forma diferente, mas também temos tido situações 
gente que já vem formatada, mas ai sabemos com o que é que contamos. (…) Nós 
temos tido a sorte de ter encontrado mais gente que facilmente entende que a 
necessidade faz com que as coisas aconteçam e não aquilo que é o horário estipulado 
daquela pessoa enquanto técnica. Nós temos mudado a forma como as pessoas 
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participam e se envolvem, no sentido de fazer com que elas participem um bocadinho 
a título pessoal e não enquanto técnicos do órgão que representam. 

Januário – E também contribuímos para que alguns técnicos de alguns organismos 

aderissem a esta forma de estar. Há técnicos do Rendimento Mínimo e da Segurança 
Social que são diferentes hoje. 

Raul – Nós temos tido, muitas vezes, da parte de pessoas que abandonam a cadeira 

do poder, cartas e telefonemas a agradecer a forma como nós trabalhámos com essas 
pessoas e como as ajudámos a serem melhores profissionais.  

Januário – O Alfredo tem um poema num livro que a gente editou que é o dos sábios 

que retrata um bocado isso da partilha, sabendo que cada técnico tem as suas 
competências e especialidades e as suas práticas profissionais mas que se não 
houver uma área de partilha e de põe em comum os saberes os casos concretos das 
pessoas não podem ser resolvidos. Porque a pessoa apresenta um problema, e vai 
batendo à porta dos técnicos, cada um vai passando a bola a outro, ou seja é uma 
sucessão de técnicos… 

Januário – Quando falamos das políticas nacionais, uma das coisas mais sofredoras 

que eu encontrei foi, num projecto em que trabalhei que durou quatro anos, que tinha 
uma dinâmica bonita que envolvia as autarquias as associações, as pessoas, etc., 
conseguiam-se fazer muitas iniciativas locais que depois acabaram quando acabou o 
projecto. Perdeu-se muito do esforço e do investimento que foi feito. Depois outra 
constatação foi o facto de ter encontrado uma experiência realmente diferente. A Mais 
Vida é de facto um caso raro, porque o que constatei é que nos outros projectos 
financiados os técnicos licenciados assumiam-se como os senhores doutores e muitos 
tinham um perfil para trabalhar no gabinete e não para trabalhar no terreno. Portanto 
não havia a partilha e tenho a percepção de que em muitos projectos as coisas 
remedeiam-se com relatórios sem por em casa a boa vontade e o esforço mas há 
muitas coisas que acabam por não ir para o terreno. 

Januário – Eu lembro-me de um comentário que o Roque Amaro fez que foi: “os 
projectos já tiraram tantas pessoas da pobreza em Portugal que devemos estar a 
importar pobres”. Porque os relatórios obrigam a que uma pessoa diga isso. (corte 
1’39’’) 

Raul – Vou fazer uma pergunta: de todos os projectos nacionais que houve quais 

foram aqueles que hoje, 5, 10 ou 20 anos depois houve alguém que veio ao terrenos 
saber o que é que se tinha feito? Há o programa da TVI… E mais, de todos os 
projectos desenvolvidos e dos relatórios que se produziram quem é que os leu? E 
porque nunca foram devolvidos às pessoas com quem trabalhámos.  

Januário – Queria apenas reforçar a ideia de que aqui nós conseguimos trabalhar em 

equipa e havia um ambiente muito bom em que as diferenças de cada um se diluíam, 
uns eram licenciados outros não eram. Havia uma relação humana, cordial e de 
trabalho. O reconhecimento e o mérito de cada pessoa eram um aspecto muito 
importante. E hoje, constata-se que há dinâmicas que se implantaram nalgumas 
comunidades que continuaram e que têm vida própria. O caso da Vila XXX é um caso 
muito curioso. Quando lá chegámos em Outubro de 1996 para fazer a primeira reunião 
com o presidente da junta de freguesia – ele era construtor civil - e ele reconhecia que 
uma das coisas que fazia ali muita falta era uma associação de jovens pois havia 
muitos jovens mas não havia dinâmica. Em conversações, criou-se o CAJ que ainda 
hoje existe, criou-se ali uma biblioteca com a minha colaboração pois no projecto 
“aldeias da montanha” já eu tinha ajudado a criar uma. O facto é que os jovens 
agarraram aquilo e depois começa a ir o Rui, a Sílvia, a Catarina e portanto, eles 
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foram os grandes obreiros da associação de jovens. Foi a primeira freguesia no 
Concelho de Vila Branco e das primeiras do país aonde conseguimos criar e funcionar 
uma comissão social de freguesia. Ainda antes das redes mas a partir da criação da 
comissão social de freguesia, aquilo foi também uma alavanca positiva para a rede 
social do Concelho de Vila Branco que foi das primeiras do país. Isto tem também o 
mérito a reunião de esforços que havia nesta equipa técnica, de animadores e 
militantes. Envolvendo sempre a Mais Vida e os seus associados que se mobilizavam 
voluntariamente, aliás a Mais Vida era uma bandeira 

Raul – há um aspecto que eu gostaria de sublinhar que o Januário estava a dizer, nós 
nunca olhámos para ninguém na sua particularidade de conhecimentos, nem como 
sendo de uma área específica. As pessoas eram “Mais Vida”, ou seja elas vestiam 
uma dimensão “Mais Vida” em que nós nos olhávamos como iguais, fazíamos as 
mesmas coisas mas depois em função das situações cada pessoa trazia contributos 
da sua área. E só para terminar queria também acrescentar um aspecto relativamente 
à biblioteca que hoje em Vila XXX foi transferida para o Centro Cultural e ai passou a 
chamar a biblioteca Paulo Bravio que faleceu o ano passado e o escritor, que durante 
anos esteve esquecido na serra, ganhou um amor tão grande aos jovens do CAJ que, 
anualmente eles iam visitá-lo a Lisboa, mesmo doente e todos os livros dele foram 
cedidos a esta biblioteca. 

Januário – Olhando para isso tudo estava também a lembrar-me da estratégia do 

António de acompanhar as pessoas toxicodependentes, etc. e que foi muito criticado 
pelas pessoas por se aproximar demasiado. Mas o desenvolvimento era isto era o 
envolvimento e o acompanhamento das pessoas. (corte) 

 


