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1.O desafio da articulação entre a Saúde e a Educação foi bem sucedido no PPES e CCPES, 
para quem vinha da área da Toxicodepedência(SPTT/IDT) essa ligação fazia todo o sentido. 
 
2. O trabalho da CCPES era fundamentalmente centrado na formação dos técnicos e nas 
dinâmicas de partilha de formação/informação entre todos os participantes, esse trabalho, a 
par da circulação da informação de forma ágil era tarefa do CAN. A hierarquia não era 
fundamental, tentava-se ultrapassá-la se necessário. 
 
3. Cada escola tinha três anos para se poder tornar numa escola promotora de saúde e tinha 
apoio através dos técnicos dos dois ministérios para alcançar essa meta. O trabalho desses 
técnicos de proximidade foram essenciais ao sucesso do projecto. 
(“Depois iam ver o que é que já tinham feito e o que é que lhes faltava e depois contactavam 
com as equipas de promoção da saúde e as equipas apoiavam-nos nesses processos de 
mudança e foi aí que se conseguiu muito, não ainda por decreto – mais tarde é que nasce o 
decreto”) 
“Tinham de assumir um compromisso, em que havia um… – como é que hei-de dizer - um 
conjunto de regras que eles tinham de cumprir. Tinham que ter um projecto educativo, tinham 
de desenvolver actividades, tinham de responder às necessidades do sistema.”) 
“Eram setenta e tal pessoas destacadas para trabalhar nisso; iam às escolas todas quando 
era necessário, quando era preciso; articulavam com outros…” 
“Acho que, quando é possível ter no dispositivo pessoas que trabalham na proximidade, eu 
acho que isso é óptimo. As acções de formação, por muito que sejam práticas, não chegam, 
pode ser importante apoiar práticas, sobretudo se novas.”) 
 
4. A generalização da Educação para a Saúde a todas as escolas não permite dar o apoio 
necessário às práticas e a eficácia acaba por perder-se (foi o que aconteceu com o fim da 
RNEPS). 
É assim, quando você já não dá às pessoas o tal suporte, apoio, quando não… – é como no 
tratamento: há tratar e cuidar; quando você não cuida das coisas…porque depois não tem 
pessoas suficientes para cuidar de nada… 
 
5. O sector da Sáude sempre teve mais iniciativa, esteve sempre a incentivar estas práticas 
nas escolas, mais do que o sector da Educação. No terreno a articulação (médicos, 
enfermeiros, professores) sempre foi mais fácil, era mais difícil nos serviços centrais dos 
ministérios. 
“Mas aí em termos de hierarquia de vez em quando, lá vinha o “sei mais que tu” e “sabes mais 
do que eu” Nos Centros da Área Educativa, ainda ia, ainda ia muito bem; nas Direcções 
Regionais e ARS  já começava, a nível dos responsáveis máximos, a acentuar-se esta postura 
competitiva. Daí para cima, ao nível dos Secretários de Estado era a ver quem tinha mais 
influência – porque uns tinham uns objectivos traçados para as suas políticas, outros tinham 
outros…”) 
 
6. A formação dos professores é importante mas não é decisiva, porque há professores que 
depois não a traduzem nas práticas. 
E então costumava ser assim: quanto mais sabem, mais ainda têm de saber. 
As pessoas chegavam a ter trezentas e tal horas de formação na área da Educação Sexual – 
e não estavam a fazer nada; e as que tinham menos horas, faziam mais intervenções 
 
7. A parceria privilegiada com a APF resultou se ser a ONG com mais Know-how que havia, 
havia esse reconhecimento. Eles tinham capacidade de fazer formação e tinham materiais 
disponíveis. 
 
6. A educação sexual é parte integrante da Educação para a Saúde. 
 
7. Alguns políticos ouvem os técnicos e têm em conta o parecer deles nas decisões que 
tomam. O pior nos ministérios e que têm consequências no terreno ocorre quando os 
governantes não tem em conta o que foi feito antes, cada um (isto também os especialistas) 



quer deixar a sua marca como se estivesse a inovar, a criar a partir do nada. 
 
8. As mudanças nesta área são muito lentas, e muita gente mostra concordância mas depois 
não tem práticas consonantes. 
(“Um colega meu dizia que era o “nim”: dizer que sim e fazer que não. É assim, eu acho que a 
maior parte das pessoas já têm o ouvido politicamente correcto: ouve, aquilo faz sentido: «ah, 
pois, …» … mas depois lá vem…aquilo que já vem de trás…é preciso três gerações para 
mudar atitudes; é preciso três gerações…”) 
(“Há fenómenos(violência no namoro) de…- até novos - que estão a aparecer e que nos 
interrogam…”) 
 
 
 

 


