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E – A minha tese é sobre os actores e as políticas públicas. A ideia é entrevistar as pessoas que 

contribuem para a definição das políticas, por isso eu entrevisto pessoas e organizações. Neste 

caso são as políticas públicas de Educação Sexual porque elas são muito de cruzamento entre a 

família e a escola, mas poderiam ser outras quaisquer. Eu queria começar pela sua entrada para o 

movimento associativo de pais, para presidente da CONFAP, como é que ela começou? 

 

R – Isto começou em Gaia, em 1998, quando eu recebi um convite para uma associação de pais, 

empurrado pela mãe de uma aluna, colega das minhas gémeas, que por acaso tinha sido minha 

namorada uns anos antes, que eu já não a via desde essa altura e ela conhecia a minha disponibilidade 

para as questões públicas...ela incentivou-me muito....eu não tinha muito tempo nessa altura... 

 

E – Era uma escola de 1º Ciclo? 

 

R – Uma escola pública de 1º Ciclo em Gaia, fica a cerca de 50m da Câmara Municipal de Gaia, uma 

zona eminentemente urbana...eu dei o meu nome nessa noite, e no final o então presidente da 

Associação, o Soares, reuniu os que já estavam na associação com os que não estavam e tinham dado o 

nome...explicou o que aquilo era...e eu, cuja filha mais velha, tinha sido sempre aluna do ensino privado, 

tinha sido aluna no colégio do Candal...e depois tinha mudado para o colégio da Bonança e eu fiz 

algumas perguntas e fiquei especialmente preocupado com o facto de não haver ainda professores 

colocados no início do ano lectivo...era uma coisa a que eu não estava habituado, desde logo pelo facto 

de ter sido professor do 1º ciclo...ainda eu era aluno na escola do Magistério e fui convidado para dar 

aulas no colégio do Rosário, na Boavista...e por isso nunca exerci no sistema público...e a minha filha, 

por ligações familiares, tinha estado no colégio do Candal e da Bonança...estas minhas gémeas foram 

para a escolha pública pela amizade com uma filha de uma amiga de que já falei...e portanto a filha da 

Amândia ia para aquela escola...e que a professora Cecília, que era uma professora muito falada em 

Gaia, saia esse ano do colégio da Bonança e ia para as Pedras...e por indicação de que essa professora 

ia para lá, com o conhecimento que a Amândia tinha da escola e da professora...as minhas filhas que 

estavam na área dessa escola pelo jardim de infância foram para essa escola...e descobri então, nessa 

reunião, que faltava uma professora e que a escola não tinha vigilante...como é que nós podíamos ficar 

tranquilos numa escola em que não havia vigilância...como é que nós podemos estar tranquilos a 
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trabalhar?! Numa escola em que havia um portão antigo que era pesadíssimo, em que uma amiga da 

minha filha ficou sem parte de um dedo lá...portanto eu disse que aquela deveria ser uma das tarefas 

principais da escola...e quando me disseram que já tinha tentado e não era possível, eu disse que ia 

confrontar o Sr. Presidente da Câmara com a vergonha que era ter uma escola perto da CM com estas 

condições: sem professores por um lado e sem vigilantes por outro. O problema dos professores resolvi 

da Direcção Regional onde também fui encontrar um amigo que era presidente da Associação Nacional 

de professores mas que na altura trabalhava na Direcção Regional de Educação do Norte, um antigo 

colega meu de curso. Na altura falei-lhes também dos professores de apoio...e no Instituto de Formação 

Profissional encontrámos a solução para o problema dos vigilantes, já depois de ter falado com o 

presidente da Câmara...e o vigilante acabaria por ficar na escola, já com o esforço da Associação de 

Pais. Eis portanto como eu é que eu entrei para as Associações de Pais...Mais tarde fui convidado pela 

Federação Concelhia de Gaia para estar presente num grande debate entre a Câmara e a Direcção 

Regional sobre políticas educativas...e a comunicação que lá fiz teve muito a ver com este trabalho que 

está a fazer, que é a minha profunda admiração pelos países do norte da Europa, pelo seu modelo de 

organização social, de distribuição da riqueza e fundamentalmente modelos de aposta educativa 

baseados na autonomia das escolas...e portanto o que eu fui dizer a Gaia foi que não me parecia que 

estivéssemos que estar muito preocupados, que tínhamos que olhar para as boas práticas educativas 

europeias e assumi-las para Gaia...e que essa era a minha determinação na Associação de Pais. E talvez 

isso tenha motivado a que a Sra da Direcção da Concelhia tivesse achado que eu tinha perfil para estar 

na Concelhia e portanto em 1999 chegámos à Concelhia, em 2000 percebemos que havia duas visões 

completamente diferentes para a intervenção dos pais em matéria educativa e que essas duas visões 

proporcionaram duas listas à Federação Concelhia de Gaia...contra todas as expectativas....ganhámos as 

eleições. Devo aliás dizer-lhe que nunca perdi nenhuma eleição em que me meti...e devo confessar-lhe 

que no movimento associativo este foi o meu maior espanto, descobrir que estávamos eleitos...depois da 

contagem dos votos estávamos eleitos! A partir daí foi um percurso de afirmação da concelhia de Gaia, 

que hoje é a maior a nível nacional, maior que muitas concelhias, a que congrega maior número de 

Associações de Pais, são 159 AP, correspondentes a 107 EB 1, 87 Jardins de Infância, 15 Básicas e 9 

Secundárias...para além dos colégios que também existem em Gaia. A direcção é aquela a que agora 

presido, porque na altura fiquei presidente da Assembleia Geral...e depois a chegada à CONFAP...aí tem, 

um percurso em que para além da admiração pelos países do Norte da Europa, tenho duas frases que 

gostaria de lhe transmitir. A primeira é que lendo a história do movimento associativo de pais, eu acho 

que este movimento civil, social...foi talvez dos primeiros movimentos associativos e talvez dos que 

melhor respondeu ao desafio do Kennedy em meados do século passado quando ele disse à América: 

por favor parem de perguntar á América o que pode fazer por vocês, vejam vocês o que podem fazer pela 

América...! E eu acho que os pais, nomeadamente em matéria de refeições no 1º Ciclo e ocupações de 

tempos livres lideraram em Portugal este processo, enquanto o Estado esteve de costas voltadas para o 

1º ciclo, desinvestindo de forma vergonhosa neste ciclo, de forma que ainda há 3 anos era o único ciclo 
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de ensino do país em que as refeições não estavam garantidas. Este é de facto o primeiro ponto. A outra 

frase que se cruza com o trabalho que está a fazer é uma frase de Olof Palme, em que ele dizia “ Que às 

melhores promessas dos políticos têm que corresponder pelo menos 50% da vontade dos cidadãos para 

que as coisas se cumpram” . È desse lado que eu estou! Digo sempre que quando se é presidente da 

CONFAP, em 2003, dizia ao prof. David Justino que era então ministro...nós iremos olhar para si como se 

fosse professor dos nossos filhos, iremos dizer a nossa opinião sobre a educação dos nossos filhos, 

iremos reconhecer o que faça bem, iremos criticar pelo que nos tenha prometido e não faça...e iremos 

deixar ao julgamento dos portugueses as políticas educativas que implementar. Não somos um sindicato 

de pais, somos um movimento social que mete as mãos na massa em matérias...e continuou a meter 

depois do prof. David Justino mais de 3 anos, em matéria de refeições, na garantia dos tempos livros 

como complemento de apoio à família, e a própria participação dos pais nos Conselhos Pedagógicos e 

em Assembleias de escola...na altura ainda não havia os agrupamentos...os agrupamentos, como sabe, 

foram criados administrativamente...foi praticamente a única medida de política educativa do prof. David 

Justino...a outra grande medida seria a reforma do Ensino Especial...mas não chegou a ver a luz do dia a 

lei que foi na altura discutida por todo o país...nomeadamente através do secretário de estado Abílio 

Morgado....é  nesse quadro que eu situo a posição da CONFAP. Nós temos que perceber duas coisas: a 

primeira é que os portugueses conferem um mandato ao governo de 4 anos que se expressa num 

programa eleitoral....se os portugueses votam naquilo é porque acham que deve ser aquele o programa o 

sentido da educação...nós respeitamos isso mas naturalmente estamos atentos ao que decorre dessas 

propostas eleitorais...temos a noção de que o legislador de qualquer ministério tem sempre boa intenção, 

que as leis...olhe se ler os seus preâmbulos são muito generosas e muito bem intencionadas, mas o 

diabo está nos pormenores...e é precisamente nos pormenores onde o diabo entra nas leis que a nossa 

acção procura, e a nossa luta quotidiana procura fazer de más leis boas práticas...e de boas leis também 

boas práticas...e por isso definimos desde que estamos na direcção da CONFAP que há mais vida para 

além de todas as leis...e é isso que nos determina o nosso dia a dia...portanto a nossa capacidade de 

influenciar as políticas educativas aumentou muito nos últimos anos...isso é indiscutível! Penso que 

ninguém põe isso em causa para o bem e para o mal. Primeiro ponto!  

 

Segundo ponto...não há comparação possível com este governo...e espero que os próximos assim 

sejam...com uma coisa que antes se partia do princípio, é que os programas eleitorais parte-se do 

princípio que ninguém os lê...aliás havia um ex. presidente da República (Dr. Mário Soares) que dizia: 

não percam muito tempo com isso que os programas ninguém lê...o que importa é colocar aí 5 ou 6 

medidas que possam dinamizar o povo para o acto eleitoral...e eu, apesar da amizade que me liga há 

muitos anos ao Dr. Soares, devo dizer que sempre discordei disso...porque os programas 

eleitorais...porque os partidos políticos em Portugal devem assumir compromissos claros em termos de 

matéria educativa e não pode haver leis “mentais”, não pode haver tentativas de nada dizer antes das 

eleições e depois há um programa mental que se aplica contra tudo e contra todos. Por isso, e sem 
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paralelo na história do país, o actual governo apresentou aos portugueses um programa em que falava 

das associações de pais em quase tudo. Tivemos oportunidade de dizer que gostávamos de saber se ia 

corresponder às práticas porque estávamos escaldados com as leis mentais...mas o actual governo 

transformou o programa eleitoral em actual programa do governo...não há memória disto ter acontecido, 

decorreu portanto daí um princípio de co-responsabilização...nós desde aí, desde as ideias que 

discutimos com esse partido como aliás com todos os outros...com o PCP, com o PSD e com o Bloco de 

Esquerda...nós, desde que essas ideias...a direcção das políticas foi nesse sentido, sabia este governo 

ou outro qualquer, repito, este ou outro qualquer...portanto qualquer governo que implementasse aquelas 

medidas...teria o apoio dos pais...e estou a referir-me fundamentalmente a três: generalização das 

refeições; apoio social às famílias; melhoria do ensino secundário com oferta profissional e tecnológica 

porque sabíamos que muitos alunos fracassavam no Secundário porque o Básico não respondia à 

orientação vocacional daqueles alunos e por isso queríamos valorizar o tecnológico e profissional mas 

numa lógica que o valorizasse, por isso não ficaria impedido de seguir para a universidade, não ficaria 

coarctado...como era antigamente antes do 25 de Abril, e por isso a seguir se deitou fora o bebé com a 

água do banho...quando se deitou fora o ensino profissional...o que se deveria ter feito a seguir ao 25 de 

Abril, em 77, o famoso Dr António Brotas, era dizer “não, estas vias dão acesso à universidade, basta 

fazer as provas específicas.”. Mas não, acabou-se com o ensino profissional e o país ainda hoje ainda 

paga isso de forma muito grave, não só na desistência e no abandono, mas também no país que ficou 

sem mão de obra qualificada. Por isso, a CONFAP o tem no manifesto de 2005, discutiu com todos os 

partidos, viu o partido que suporta o governo colocar isso no seu programa eleitoral e depois viu passar 

isso a programa do governo. Portanto na Direcção, não só eu, não é agora, sob pena dos movimentos 

sociais deixarem de ser credíveis, depois de termos lutado 30 anos por isto que vamos agora...dizer que 

não estamos de acordo, nós estamos de acordo com a direcção das políticas, e as divergências que 

temos quanto ao modo, temo-las manifestado dentro...nas reuniões com o Ministério da Educação...e 

devo dizer que também não há memória, e basta ver, basta pedir à CONFAP os dados...este governo 

reuniu mais com a Direcção da CONFAP do que todos os outros antes, nos outros trinta anos da 

CONFAP... e é preciso pôr isso a crédito deste governo. Houve momentos em que nos ouviu...não terá 

feito sempre como nós gostaríamos...ouviu-nos e ponto final. Houve momentos em que nos escutou, foi 

sensível ao que dissemos, houve partilha...e na prática vimos assumir aquilo que queríamos...e estão aí 

os resultados, a forma como foram cumpridas as refeições, o leite escolar...e houve coisas que foram 

uma responsabilidade nossa, a lei das associações de pais foi redigida nessa mesa onde está sentada, a 

lei actual das AP. Depois ela teve vicissitudes quando foi a Conselho de Ministros, porque houve 

aspectos sectoriais que tinham a ver com eles, cortaram na lei aspectos como a “associação na 

hora”....porque isso depois viria no SIMPLEX da administração pública, já havia essa intenção...como é 

hoje...Para dizer que tivemos essas três experiências com o governo, ou seja: fomos ouvidos e depois 

não nos revimos praticamente em algumas coisas; em muitos fomos escutados, como foi o caso dos 

exames nacionais, em abono da verdade, também já o tínhamos sido no governo do Dr. Santana Lopes, 
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porque num ano em que a colocação dos professores foi o que foi, não aceitámos exames nacionais...e 

combinámos com o governo que a nota do exame só contava em 25% para a nota final...e então, nestes 

casos, eu digo que os governos nos escutaram...porque perceberam as nossas preocupações e a 

solução foi partilhada: nem é o que vocês querem, nem é o que nós queremos, ficamos aqui a meio! Este 

governo, de facto, em muitas matérias partilhou connosco...nos exames ouviu-nos! É bom lembrar que os 

exames têm estado, desde há uns anos para cá, têm estado sempre no centro da polémica...é bom 

lembrar que há uns anos não havia exames do 9º ano e se há polémica é porque isso mudou. Não 

partilhamos desta polémica do facilitismo, estamos à espera dos resultados para ver se houve facilitismo 

ou não...porque achamos que nós temos muitas insuficiências na formação a Matemática...o que não nos 

permite partilhar da posição da Sociedade Portuguesa de Matemática, que aliás não arranjou parágrafo 

para criticar os centros de explicações que se aproveitam da ansiedade e do medo dos exames...e com 

essa teoria de que os exames devem indagar sobre aquilo que se devia ter aprendido e não sobre o que 

se aprendeu...e com essa teoria os alunos vão nervosos, as famílias ansiosas....e com isso ganham 

milhares de euros os grandes centros de explicações...com o silêncio cúmplice, digo eu, da Sociedade 

Portuguesa de Matemática, que devia ter dito que não aceita que esses centros venham dizer que 

preparam melhor os alunos do que as escolas, e que a SPM não encontrou um parágrafo para defender 

os professores de Matemática deste país. Isto é uma vergonha! Portanto, como vê, esta é a nossa 

postura em matéria das políticas...e no que à Educação Sexual diz respeito... 

 

E – Espere só um bocadinho, antes de entrarmos nessa matéria...e tenho que voltar um bocadinho 

atrás e colocar-lhe duas ou três questões sobre o que acabou de dizer. No que diz respeito à 

identidade do movimento associativo de pais, a verdade é que em Portugal ele surgiu muito por 

aquilo que o Estado não conseguia resolver...os problemas a nível local, que não se 

conseguiam...e os pais tiveram aí um papel muito interveniente...realmente as pessoas 

mobilizavam-se para resolver e as coisas resolviam-se, mas no que diz respeito à concepção das 

políticas locais da escola, era muito menos visível a sua acção... 

 

R –  Até 98, até ao 115... 

 

E – E queria então saber se hoje, o movimento associativo de pais, para além de suprir problemas, 

para além de resolver os problemas que o Estado não resolve, já construiu outros sentidos para a 

sua intervenção para além desse. 

 

R – Está a construir...tenho que lhe dizer! Mas tenho que ir um bocadinho atrás, por respeito histórico. Eu 

recebi a incumbência aqui há uns anos de fazer a história do movimento associativo de pais, espero fazê-

la quando me reformar...tenho aliás um guião ditado pelo Conselho Executivo...mas deixe-me dizer, as 

associações de pais surgiram em Portugal nos colégios, quando o Maio de 68 veio trazer um grande 
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problema...que desde então passou a estar na ordem do dia: a instrução versus educação. Os colégios 

tinham a certeza do que tinham que fazer em matéria de instrução, mas já não tenho a certeza hoje do 

que tinham “que fazer” em termos de Educação. E na dúvida na altura os decotes tornaram-se 

generosos, as saias subiram pelas pernas acima e em 1968 previa-se o pior...e os colégios, com aquela 

prudência divina que alguns têm, chamaram os pais, porque na dúvida se aquilo fosse um desastre, os 

pais estavam lá dentro...vamos ser claros! Os pais surgem nessa parte...aliás eu recordo-me que um 

bispo deste país, que não quero citar qual, ficará nas memórias...dizia que um director de um colégio lhe 

tinha dito: sabe o engenheiro tal...que eu fiz presidente da associação de pais do meu colégio, disse-me 

assim: agora você está de um lado e eu do outro, a partir agora não podemos ser mais amigos. E então 

aí, os bispos assustaram-se com aquilo. Portanto, quando esse Sr. engenheiro famoso disse ao padre do 

colégio: agora não podemos ser mais amigos! A própria Igreja tremeu! Os colégios confessionais 

estavam preocupados com o Maio de 68...e as associações de pais nasceram em 1968 no colégio do 

Rosário, foi aí a primeira...e elas surgiram para envolver os pais no desastre que aí vinha, vinha aí uma 

sociedade em mudança, não se sabia o que é que ia acontecer...e as próprias mulheres depois da II 

Guerra ganham um papel preponderante...portanto está agora a decorrer um colóquio para celebrar o 

feminismo...e isso decorre da sociedade ter descoberto a mulher na II Guerra Mundial...e isto é muito 

importante no movimento associativo de pais e vou dizer-lhe porquê...na II Guerra as mulheres tiveram 

que fazer as tarefas que eram dos homens que estavam na frente e descobriu-se que afinal não havia 

nenhuma determinação genética...e não precisavam de ficar só em casa a tomar conta dos 

meninos....mas houve um problema, quando os homens voltaram da Guerra...feliz/ ou infeliz/ tinham-se 

muito menos homens...mas passou a lutar-se pela afirmação da mulher...que a verdade é que continua a 

ter que ser mais competente que um homem para ocupar um lugar...à mulher ainda não se desculpa o 

que se desculpa ao homem...e algumas amigas minhas e estou de acordo com elas, até porque tenho 

filhas em casa, que dizem que para ocupar um lugar se exige à mulher o dobro da competência que se 

exige a um homem...o que é uma injustiça! E por isso também nas AP isto se passa...elas eram 

associações de mães...e ainda hoje isso se passa no 1º Ciclo e nos Jardins...porque eu costumo dizer 

que nós falamos dos problemas e as mães andam com eles pelas mãos. Por isso o movimento 

associativo foi muito na base da resolução dos problemas, tais como as mães interpretam o choro e o riso 

como necessidades dos seus filhos. Portanto, o movimento associativo de pais tinha sido iniciado no 

privado para evitar um desastre eminente, depois em 1975 serviram para evitara nacionalização dos 

colégios...e só mais tarde foram descobertos pelos partidos e pelos governos como instrumento de 

construção de cidadania nas escolas...e aqui, vale a pena dizer que nós tivemos em acção no movimento 

associativo...e pouca influência política, porque também a lei que vinha era a lei da ditadura...Portanto, 

vamos lá ver se a gente percebe esta questão, o movimento nasceu na ditadura e nasceu e esteve até à 

Lei de Bases em 1986 já a suprir...para as mães verem que os filhos não perdiam o sorriso por entrarem 

na escola, os pais foram resolver aqueles problemas comezinhos e elementares...enquadrados por uma 

lei da ditadura que não previa a intervenção parental na Educação...é bom dizê-lo! Só em 1986 se abre 
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um espaço de participação aos pais...que fica 12 anos a marinar (há aqui ciclos de 12 anos muito 

interessantes) até 1998 (ao 115/A), esse diploma sim prevê a intervenção dos pais....quando se coloca no 

Pedagógico. E aí é bom ler o parecer do CNE...pois toda a gente previu um desastre com a intervenção 

dos pais no Pedagógico...e hoje é possível dizer que não tiveram razão. E há hoje novos desafios aos 

pais que se encaixam na sua pergunta. Os pais vão deixar hoje de se preocuparem, por enquanto ainda 

têm que se preocupar, com as condições imobiliárias das escolas. Vão preocupar-se com outras coisas: 

somos em termos europeus o terceiro país onde os pais gastam mais com a educação dos filhos; somos 

o país onde as mulheres mais trabalham na Europa; somos o país em que mais se diz que os pais se 

demitiram da função de educar; somos o país onde os estudantes mais se cansam e mais cansados e 

extenuados estão no sistema educativo. Significa que há aqui sinais contraditórios que importa ver, 

significa que é isto que vai determinar o movimento associativo de pais, um movimento virado para o 

imaterial, para as estratégias de sucesso, virado para as condições de sala de aula e de aprendizagem, 

virados para o ensino individualizado ou de acordo com as necessidades de cada um, virado para as 

condições de sucesso e para os resultados no final do percurso dos nossos filhos. E mesmo quando eles 

não pagam nada para andar na escola, os nossos impostos pagam, são uma factura...e até defendemos 

que essa despesa possa ser aumentada, isto é o esforço do Estado em termos de PIB na Educação 

precisa de ser revisto para cima...tem que ser um compromisso nacional, em que nenhum governo retire 

a componente percentual do PIB à Educação...e há aqui muitas fintas que o sistema faz, o sistema se 

aumentar o PIB e mantiver o actual (clube, grupo?) irá baixar o esforço que o orçamento faz na Educação 

porque aumentado a riqueza nacional mantendo-se os valores absolutos será baixar o valor percentual. E 

eu preferia claramente que os governos dissessem que em qualquer circunstância isto acompanharia o 

PIB e quando não houvesse crescimento económico, pelo menos garantiríamos um valor, como fez este 

governo, do último investimento feito. Sem dinheiro não há milagres e nós sabemos que isto está longe 

de ser o melhor dos mundos mas conseguiu-se manter este dinheiro na Educação com redução de 

número de alunos (nos que nascem)...três anos depois aumentou o número de alunos no sistema mas foi 

por força dos cursos CEF, das novas oportunidades, do Secundário. Mas em número de nascimentos 

estamos a diminuir, o que significa que temos cada vez menos alunos no sistema...e não pode haver a 

tentação de ir lá tirar dinheiro, porque vai reduzir o número de professores, porque vai haver novas 

competências para as autarquias, nomeadamente o pessoal não docente...nós já alertámos para isso a 

associação nacional de municípios para esse nosso desígnio, que é de manter o PIB para a Educação, 

em cerca de 3%....como referência para o futuro, o ideal seria 4%...mas se todos fizermos um 

compromisso nacional de que ninguém, nenhum governo no futuro, tira...os 3% da Educação que neste 

momento lá põe, mantendo o valor actualizado da inflação, seria um compromisso nacional que 

seguramente permitira, com a diminuição dos alunos, fazer reter para a Pedagogia o dinheiro. Lembrar 

que no início desta legislatura o ministério gastava cerca de 94,6%  em salários com o pessoal docente e 

não docente das nossas escolas, o que é uma barbaridade. 

 



 8 

E – Voltando a uma questão que já anteriormente falou, e que tem sido muito discutida quando se 

fala do movimento associativo de pais...em Portugal, ao contrário de outros países, diz-se, não sei 

até que ponto é verídico, que o movimento, nomeadamente a CONFAP foi muito mais criada pelo 

Estado do que pelos próprios pais. Uns dizem que o Estado precisava de um interlocutor com 

quem discutir, isto é uma visão positiva: a do interlocutor. Também há uma visão negativa, a de 

que precisava da CONFAP para fazer frente aos próprios professores, encontrar ali um parceiro 

que lhe permitisse gerir as coisas com os próprios sindicatos. Como é que se posiciona face a 

isto? Não é muito normal nos outros países termos uma confederação que é parceira do Estado, 

que o próprio Estado considera assim, em vez de termos um movimento de pais, algo que se 

constitui na base. 

 

R – Olhe eu gostava de lhe dizer, ainda ontem, ao não dar razão a um dos lados dessa questão, a CGTP 

retirou-se do acordo sobre o código do trabalho e a CGTP é completamente financiada pelo Estado. Ora 

quando dizem que a CONFAP ser financiada pelo Estado é algo de perverso eu reivindico ter a mesma 

perversidade que a CGTP ou a UGT que são financiadas pelo Estado. A constituição diz claramente que 

compete ao Estado apoiar as organizações, com as quais pode depois ter ou não pareceria. Desse ponto 

de vista nenhuma dúvida sobre essa matéria! É o nosso sistema político, poderá um dia ser outro...como 

sabe uma das coisas que ontem se discutia se tinha sido um bom acordo ou não é que este acordo 

desincentiva, e eu não conheço o acordo(sobre o código do trabalho), comento o que ouvi dizer e quero 

ser rigoroso nisto-que desincentivava a filiação nos sindicatos porque os trabalhadores poderiam requerer 

a negociação colectiva mesmo que não fossem sindicalizados. Isto será sempre um problema, perceber 

se um país que vinha de 48 anos de ditadura se não tivesse inscrito na sua constituição que ao Estado 

compete o apoio aos movimentos com estas características, se estas existiriam hoje e seríamos uma 

sociedade com condições de participação na vida pública. Essa é a grande questão, a que normalmente 

porque dá jeito, alguns dizem essas coisas às Segundas, Quartas e Sextas e depois assobiam para o 

lado às Terças e Quintas e Sábados. Nós vemos isto como um valor da participação democrática em 

Portugal e, portanto, não sentimos isso como um constrangimento. Agora eu estou convencido muito 

sinceramente que o futuro provará que este movimento, tal como os sindicatos, se não se adaptar aos 

desafios que aí estão, tal como o conhecemos, vai desaparecer, independentemente da vontade do 

Estado. Repare, a CONFAP no futuro terá que fazer o que vamos fazer no Sábado que é reuniões de 

quadros, que é reuniões com as nossas estruturas concelhias e regionais que é para de pertinho 

percebermos as realidades de cada situação, com a transferência de poderes para as autarquias e para 

as escolas, a política nacional vai ficar com uma parte muito pequenina a ser definida a nível nacional: 

serão os Conteúdos, serão os Currículos, serão os Exames, serão as políticas sociais globais inerentes à 

Educação...e em Portugal desde a Direita à Esquerda, ou seja todas as pessoas sérias, e poderia 

começar com o Dr. Adriano Moreira e acabar com o Dr Paulo Sucena, passando por todos os que estão 

no meio...e pelo Dr Júlio Pedrosa ou a falecida Dra Teresa Ambrósio...são pessoas que não discutem a 
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importância da participação do Estado e que o Estado não poderá jamais deixar a Educação na mão de 

privados ou coisas parecidas, tal como pensam as perspectivas liberais ou neo-liberais...eu estou à 

vontade para o dizer porque isto é uma matéria que nos une a muitas pessoas que eu considero sérias e 

responsáveis. As outras são irresponsáveis e não são sérias, permita-me a franqueza. Não está provado 

que a concorrência entre escolas trouxesse melhores escolas ao país, também não está provado que não 

tivéssemos que fazer exames de admissão para que os alunos pudessem entrar nas boas escolas, 

porque ainda hoje há listas de espera nos colégios e isso deve corresponder a alguma ideia que às vezes 

está preconcebida, que nem corresponde à realidade mas que está inculcada nas pessoas, portanto...não 

é sério! Estou disponível para o contraditório como noutras coisas, mas seguramente num país como o 

nosso o Estado abandonar a função social da Educação será seguramente o caos. E portanto, desse 

ponto de vista, dizer-lhe que as políticas educativas terão sempre uma forte componente das famílias e 

dos pais porque têm políticas que lhes são correspondentes. Por exemplo, esta participação dos pais na 

gestão implica a nossa campanha do tempo que estamos a fazer agora; é uma campanha a favor de três 

coisas fundamentais: primeira, maior tempo previsto na lei, existe na lei do trabalho actual quatro horas 

por trimestre e por filho; nós propusemos 4 horas por mês e por filho. Isto para as pessoas poderem nos 

conselhos gerais, nos conselhos municipais, etc...não nos parece nada transcendente, é um sinal que o 

Estado tem que dar à participação dos pais! Mas também temos nas associações de pais muitos 

funcionários públicos, entre os quais muitos professores, e por isso também dissemos ao Estado que 

enquanto ele não está a cumprir o art. 225 do código do trabalho actual, estará a dar um mau sinal à 

sociedade. E não interessa as empresas estarem a investir contra o insucesso e o abandono, quando não 

dão aos pais a possibilidade de participar nas políticas educativas, o que teria com certeza efeitos em 

termos preventivos. A outra faceta da nossa campanha do tempo é chamar a atenção para o facto de em 

Portugal a paternidade se entende sempre... a regulação do poder paternal cai sempre para o lado da 

mãe...o que significa que se uma mãe tiver 4 filhos em quatro escolas diferentes conforme os níveis de 

ensino...tem que ser...já é...por variadíssimas razões... quase uma heroína! As quatro horas não 

chegam...pedimos por isso uma especial atenção às situações em que a mãe é encarregada de 

educação e é mãe trabalhadora...e se interessa e quer participar na vida, nas actividades dos filhos. 

Como sabe, a lei da gestão prevê que Conselho Geral de transição funcione em horas em que todos 

possam estar presentes porque é uma forma do legislador...porque há aqui muita hipocrisia, percebe? A 

nossa lei das Associações de Pais, que como lhe disse há bocado foi feita aqui nesta mesa, tem lá...está 

lá plasmada uma proposta que o PCP consensualizou na AR na última legislatura e em que a Sra 

deputada Luísa Mesquita nos disse: isto é o máximo que a gente consegue sem levar isto para a 

Concertação Social...porque se levamos isto para a Concertação Social vai lá estar anos...porque os 

empresários vão dizer: já temos os Bombeiros...se eles são centenas, os pais são milhões! Há uma visão 

negativa da participação dos pais enquanto tal...eu arriscaria a dizer, e gostaria que isto ficasse no seu 

trabalho, que os pais que estão aqui no movimento associativo de pais, são os mais responsáveis que eu 

conheço....não deixarão a empresa de martelo no ar para ir tratar de assuntos dos filhos...terão a 
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responsabilidade para deixar o trabalho feito antes ou ir lá depois acabá-lo...mas a produtividade não 

pode ser o argumento cego para impedir os pais de participar na vida dos filhos...porque os pais 

responsáveis, cidadãos responsáveis são também empregados responsáveis nas empresas...se 

quiserem analisem isso, olhe, por exemplo nos países nórdicos ou para não irmos muito longe, analisem, 

por exemplo, a produtividade na Bélgica. E por isso eu dizia que estas condições têm que ser dadas a 

quem quer participar...porque aí vem o outro lado que eu dizia é que estas condições têm que ser dadas 

a quem quer participar....porque aí vem o outro lado da medalha, ou seja, toda a gente se queixa da 

participação parental, ou seja, que não estão na escola os que lá deviam estar...isto é a mesma coisa que 

me dizerem que não votam nas eleições para o presidente da República todos os portugueses....e então, 

como é que a gente trás outros portugueses? Obrigando, como no Brasil? Obrigando como em alguns 

países do 3º mundo? Não, nós dizemos que é preciso trabalhar com estes e estes trazem os 

outros...temos estratégias, temos procurado implementá-las...temos muitas vezes trabalho com pares, 

temos exemplo, em algumas estruturas concelhias, como é a minha própria, aquela a que presido, de 

programas de acção com as autarquias junto das famílias em que há mais complicações...quer um 

exemplo de que me orgulho?! A associações de pais de Vila Vestia (? Não se percebe)...que é um bairro 

social conhecido, tem um trabalho notável...de resposta de terapias da fala,etc...o que significa que não é 

rigorosamente verdade que os pais não participem...mas não têm que participar todos, podem ser só 

alguns, o envolvimento é que tem que ser de todos! E é esse o meu ponto...e as associações dizem: não 

temos os pais todos! E eu digo: trabalhem com os que lá estão...temos que ser pragmáticos...e é por isso 

que o 3º pilar da nossa campanha do tempo tem a ver com a representatividade...os meus pais são 

representantes no Jardim...e no 1º Ciclo...somos pragmáticos, como lhe dizia há bocado, sabemos que o 

movimento social português tem uma característica: nós só vamos às guerras pelo princípio do 

condomínio ou o prédio está mal gerido, ou o administrador é desonesto; se está tudo bem não se 

consegue mudar o administrador e não se consegue fazer uma reunião de condóminos à primeira, tem 

que se esperar....portanto o que é que nós dizemos, se convocamos 200 pais e aparecem 40, o que é 

que nós dizemos? Se é verdade que só aparecem 40, a nossa palavra de ordem é que esses 40 sejam 

os delegados de turma, porque esses representam os outros...temos que ser práticos, temos que ser 

pragmáticos! Discutiu-se muito agora na Europa esta questão da participação, do referendo, se são os 

deputados, se não são os deputados...isto é ridículo para mim...só perceber qual é o meu ponto...é 

ridículo para mim que a Europa esteja dependente dos Irlandeses, é preciso que sejam todos a 

aprovar...ora eu digo a mesma coisa com os pais, eu prefiro definir a CONFAP desta maneira: pais 

responsáveis, associações de pais que vão alterar os seus estatutos para integrarem os pais delegados 

de turma de todo o agrupamento, os pais que estão nos Conselhos Municipais da Educação e nos 

Conselhos Gerais...são com esses pais que a CONFAP e as autarquias tâm que trabalhar e assumindo 

com esses pais a necessidade de envolver os outros, porque se estivermos à espera dos outros não vêm, 

se estivermos à espera de estratégias milagrosas, não há...e dou-lhe um exemplo de um falhanço da 

política de comunicação, se olhar para os números do orçamento da EU, para o que gasta para conseguir 



 11 

comunicar com os cidadãos europeus sobre o que se faz lá, ficará assustada...e, no entanto, vai para a 

rua em qualquer país europeu e pergunta o que é a comissão europeia e não sabem...portanto não 

venham dizer aos pais voluntários....não nos venham pedir a nós o que outros também não conseguem 

fazer...e com outros meios! Isto não é um problema do movimento associativo de pais, é um problema 

nacional e europeu...portanto vamos pela via formal, vamos trabalhar com aqueles que aceitam trabalhar 

e vamos fazer chegar aos outros esta mensagem. 

 

E – Há uma coisa que me parece inegável, que é hoje em dia a CONFAP é cada vez mais 

participativa ao nível da definição das políticas...de alguma forma também não sentiram ao longo 

do tempo que isso podia ser usado pelo próprio Estado, podia ser manipulado? 

 

R –  Nós...vou-lhe revelar um segredo que nunca revelei a ninguém, mas acho que fica bem revelar nesta 

altura...nós não temos assessores, nem equipas técnicas, nem ninguém...portanto quando falávamos 

com os ministros, nós saíamos das reuniões...e combinámos: cada um vai pensar no que ouviu mas vai 

deixar passar 2 ou 3 dias, porque há aqui coisas que precisamos pensar para criar distância...e ir ao 

terreno...porque repare nós em Portugal nos últimos anos nós tivemos muitas intenções de política, 

verdadeiramente política em papel com determinação...para bem ou para o mal, nós tivemos nesta 

legislatura! Agora quero dizer o que já disse em Gondomar há uns anos atrás: não há nenhuma reforma 

que resista à sua inaplicabilidade, e é aí que entram os tais 50% da vontade dos cidadãos...de que falava 

Olof Palme. E nós temos consciência de que apesar de estar uma reforma quase concluída em termos de 

leis e dispositivos normativos, isso não significa que a reforma esteja concluída, bem pelo contrário...e por 

isso defendemos uma rápida passagem do poder para as direcções regionais, para as autarquias, para 

as escolas...para que o ME possa fazer o que deve, que era ter nos próximos anos equipas altamente 

qualificadas que apoiem as escolas, para que se apropriem da reforma...esse é que o ponto! Porque 

abaixo dos ministros e dos secretários de estado há uma visão centralista, qualquer que seja o partido. 

Nós defendemos que quanto maior for a diversidade maior será a necessidade de fazer uma regulação 

ao centro...para evitar que uma autonomia levada ao excesso possa, por exemplo, impedir que se 

cumpra a constituição...naquilo que ela prevê no universal acesso de todos à Educação. Como eu já lhe 

falei ainda há um bocado, no limite, a competição entre as escolas poderia levar a uma 

inconstitucionalidade, que era ter exames para admissão nas escolas públicas. Por isso é que no 

programa Prós e Contras, a ministra explicava de forma lapidar, como ninguém o fez neste país, e já lhe 

digo porquê...que os directores deviam tomar posse nas direcções regionais, porque mesmo apoiados 

pelo Conselho Geral, apoiados por todos, podem desviar-se do compromisso constitucional e devia haver 

um garante que não há, nessa matéria, nenhum tipo de enviesamento...por isso a CONFAP defende uma 

forte autoridade reguladora do Estado forte mas uma grande autonomia das escolas, porque só assim é 

que esta reforma pode ser absorvida pelas escolas...e com mais tempo, porque muita gente viu 

prejudicada a sua carreira, e isso paga-se...inclusivamente com insultos ao presidente da CONFAP, 
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nomeadamente...mas com isso posso eu bem! Agora....podem menos bem, pessoas que se viram 

prejudicadas nos seus direitos adquiridos, pois tinham expectativas de terminar a sua carreira com uma 

determinada idade e com um determinado vencimento...e que se vão ver prejudicadas nisso para o resto 

da vida...e por isso eu percebo a animosidade que possam ter, no que possam atribuir à CONFAP de co-

responsabilidade por essas medidas...percebo isso e percebo a impopularidade, mas por isso é que 

também quero o compromisso sobre o financiamento da educação....se não arrisco-me a ser como os 

soldados no fim da guerra colonial, no final ninguém perceberá para que foram os sacrifícios...e eu 

exigirei quando deixar isto daqui a dois anos, exigirei como cidadão...serei uma voz, valerei o que valer, 

perfeitamente a chamar a atenção do país...para que foram estes sacrifícios...estas mudanças nas 

carreiras dos professores...destas alterações todas terem valido a pena, não se pode retirar dinheiro à 

Educação...não é para isso que estivemos...porque esse dinheiro vai fazer falta desde logo para que a 

autonomia...é que a lei intitula-se “Regulamento da autonomia, administração e gestão das escolas-RAR- 

esse é um preâmbulo que vale a pena ler e pelo qual vale a pena lutar, digo sempre isto: há mais vida 

para além das leis, mas os preâmbulos são essenciais! E nesta é essencial...porque ela é mesmo assim: 

autonomia nº 1, administração-fazer o que é bem, gestão-fazer o que é certo. Quer dizer que, em primeiro 

lugar, autonomia devia querer dizer que as escolas têm um valor de crédito por aluno que as escolas 

deveriam poder dispor para os seus projectos educativos, nº 2 administração, quais são os poderes da 

administração...deve fazer o que é bem! O que é que deve fazer, olhando para o norte da Europa, 

Currículos, avaliação, fiscalização...o resto é com as escolas! Tudo o que é gestão é com as escolas, é 

fazer o que é certo...e isso sabem as escolas que estão no terreno. Essa lei da gestão cumpre assim 

esse objectivo: autonomia...quer dizer mais meios, mas prestação de contas! E aí os pais e os autarcas 

têm um grande papel...deixe-me dizer isto para terminar...os conselhos gerais vão decidir 

estrategicamente as políticas de escola, vão decidir o orçamento, vão eleger a direcção...e a direcção 

para quê? Para cumprir o Projecto Educativo das escolas...portanto tarefas do movimento associativo dos 

pais...fazer com que os pais conheçam os projectos educativos das escolas...que adaptem os 

regulamentos a esses projectos, que adaptem os estatutos dos alunos...e portanto seria maldade que o 

ME, este ou outros, não viessem a dar as condições que eu disse antes -que é maior autonomia- para 

possibilitar a boa gestão... 

 

E – Muito bem, agora vamos entrar nas políticas de Educação Sexual, tem sido uma matéria que, 

no que diz respeito aos pais, as suas primeiras posições foram ditas sempre como muito 

conservadoras, há inclusivamente posições deles, histórias, que fizeram mudar as próprias 

políticas...a partir de alguns movimentos de pais, que nunca se conseguiu perceber muito bem 

quem eram...quando apareceu no Expresso uma notícia sobre uma posição dos pais...portanto os 

próprios professores os afirmam como uma força conservadora...dizendo que as escolas não se 

devem meter nisso, que devem ser as famílias...qual é vossa posição nessa matéria? 
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R – De quem viveu o assunto por dentro! Sabe que o Estado tem tido de facto em relação à Educação 

momentos em que não consegue sobrepor o bem - o interesse geral- aos interesses que se movem na 

Educação. É claro que as confissões religiosas, em matérias fracturantes, têm conseguido assustar a 

intervenção do Estado numa lógica de regulador. Não vamos negar que essa tem sido a grande entropia, 

há uma força global de bloqueio constituída pelas confissões religiosas e pelo peso que elas têm, 

nomeadamente a igreja católica na formação inicial dos nossos jovens e das famílias de onde eles 

provêem. Depois temos um outro problema, que seguramente também determina que o Estado aja desta 

maneira: nós somos adeptos das públicas virtudes e dos vícios privados. Portanto achamos melhor em 

momentos complicados achar que aquilo não é connosco, eu digo-lhe isto porque hoje quando nós 

vemos defender o incumprimento do artº 26º da Declaração dos DH, escolas segregadoras que ponham 

alunos fora...em que parece que quanto mais alunos se põem fora melhor, quanto mais reprovam, melhor 

é o sistema, nós dizemos isto claramente. Agora, como acontece, na Lei do Aborto...eu também defendo 

a vida, mas parece-me hipocrisia defender que a vida venha a todo o custo e, depois de vivos, podemos 

exterminá-los. E digo-lhe isto como pai e como cidadão! Eu percebo que o Estado nesta matéria, ao 

longo dos anos, tenha tido muita dificuldade em afrontar estes interesses...admito esta dificuldade do 

Estado porque estes poderes têm muitas formas de se exprimir....e devo dizer com toda a sinceridade, 

exprimem-se de uma maneira muito forte nestas alturas, e conseguem mobilizar meios fortíssimos...e eu 

quero-lhe dizer que me senti particularmente confortável nessa altura, quando me foram postos em cima 

da mesa, materiais hipoteticamente recomendados à escola que poderiam levantar questões de 

sensibilidade nas pessoas. Primeiro, nós temos hoje questões muito sérias em cima da mesa, questões 

que virão parar às escolas...e essas questões convém discutir previamente. Nós hoje temos uma 

sociedade que não deve ser homofóbica...mas se decidirmos entregar uma criança a um casal 

homossexual, que é um direito que lhes assiste, ninguém pensou nas consequências de no futuro uma 

criança dizer na escola: o meu pai é o António José e a minha mãe é o José António. Ninguém pensou no 

que sentirá essa criança perante os outros...é porque há aqui direitos que colidem com os direitos uns 

dos outros...a minha posição muito clara é esta: nós estamos hoje a pensar em direitos dos cá estão e 

têm toda a legitimidade de pensar nesses direitos, mas é preciso pensar nas consequências desses 

direitos...e enquanto isso não for um debate aberto na nossa sociedade, não podemos ter assim os 

materiais para a Educação Sexual...repare, e eu disse, e assumo culpa aí, a família homossexual não 

está mentalmente para mim assumida como as outras...não está! É um direito que aquele senhor teve 

nos EUA de se transformar num homem e ficar com os órgãos sexuais de uma mulher  e agora 

engravidar...é verdadeiramente inacreditável! Mas o que vai ser daquela criança, a educação 

dela...quando socializar com as outras como é que vai perceber a família onde está?! Há aqui questões 

muito sérias que mexem com a nossa formação...e isso basta para termos muito respeito por elas. Eu 

disse o que pensava como pai e depois disse o que pensava como presidente da CONFAP...e como 

presidente da CONFAP agi, dei volta a todas as pessoas que me fizeram chegar posições, trabalhámos 

com o grupo do Daniel Sampaio...e coerente com outras posições, dissemos-lhe: A CONFAP confia na 
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autonomia das escolas, cada escola deve definir a estratégia a seguir no seu contexto, em todas as 

estratégias deve envolver as famílias, quaisquer que sejam devem estar envolvidas, falar sobre 

isso...mas não só as famílias...a partir do momento em que os jovens possam falar sobre isso, perguntar 

aos jovens quais são os problemas que os jovens têm nessa matéria, porque toda a gente fala...por 

exemplo quando foi a discussão do estatuto do aluno na AR, os deputados esqueceram-se de convidar 

os estudantes...para discutir um assunto desta natureza, fomos nós que chamámos a atenção da 

comissão parlamentar da Educação para uma falha desta natureza...fomos nós que chamámos a atenção 

de que expulsar um aluno da sala...era violar os direitos humanos, porque quando uma escola expulsa 

um aluno não está a cuidar de o acompanhar, de o proteger, está a pô-lo em risco. A posição da 

CONFAP foi essa: autonomia da escola na escolha das estratégias, com o envolvimento das famílias e, 

logo que possam, com a participação dos alunos. Segundo, um programa de referência: os temas, que, 

na nossa opinião, devem ser tocados...há dificuldade em Portugal! Vamos a países com uma grande 

componente de peso da Igreja, como é, por exemplo, o caso da Noruega. A Noruega superou o 

analfabetismo porque a Igreja obrigava as pessoas para casar a ter a 4º classe...num século virou 

completamente a realidade! Em 1800 nós éramos iguais à Noruega....mas como a Igreja disse que só 

casava pessoas que tivessem pelo menos a 4ª classe, a partir daí...as circunstâncias mudaram e os 

níveis de literacia passaram a ser completamente diferentes dos outros. Portanto, o que nós dizemos é 

que há programas muito bem concebidos nos países do Norte, na Finlândia...é irem lá e ver nas diversas 

idades o que é que os miúdos têm que saber....concordamos com isso? Então temos que dizer às 

escolas...é preciso que os alunos ao longo do ciclo atinjam estes conhecimentos...como?  Autonomia das 

escolas! Na ligação dos saberes entre as Ciências da Natureza, o Centro de Saúde, os hospitais, a 

APF...ou outros...o MDV...a nossa questão é muito clara, o Estado tem que definir, e foi o que o prof. 

Daniel Sampaio fez, um currículo transversal, para ser tratado. Depois é que a comunidade como um 

todo se divide...agora fala-se de facilitismo nos exames...há quem ache que a ES tem que ser uma 

disciplina...eu acho que não! Mas não me choca se uma escola que tiver problemas de gravidez precoce 

trate isso na Área de Projecto, faça um projecto sério, articulado...faça um currículo especifico para isso, 

desde que envolva as famílias, e os estudantes...e os médicos...chamar médicos de família é importante 

porque os médicos têm aqui um papel fundamental de ligação à família e é bom que os nossos filhos 

saibam estas coisas...envolvimento das organizações especializadas para que os professores não 

tenham a desculpa, que eu percebo, de que têm dificuldade em falar disto aos alunos, portanto não são 

eles a falar...porque beneficiam que o tema seja tratado num workshop qualquer...vai-se fazer um 

workshop no sábado e os alunos até levam um convite para os pais...vi fazer isto na Biquinha, um bairro 

social de Matosinhos, vi fazer isto muito bem...os alunos levavam o convite para os pais virem ouvir o 

senhor doutor falar disto e daquilo...e falava-se! E os alunos tinham perguntas e os pais também, uns 

falavam mais a sério, outros mais a rir, outros mais aflitos...mas estivemos ali quase 200 pessoas numa 

noite até às 2h da manhã no bairro da Biquinha. E a posição da CONFAP foi procurar, claro que tivemos 

o MOVE, tivemos alguns movimentos....forças poderosíssimas que aliam nomes sonantes às forças das 
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Igrejas que  conseguem nestas alturas vir trazer visões unilaterais. O que me choca vindo das Igrejas é 

muitas vezes a intolerância com que as coisas são apresentadas. Por isso como presidente da CONFAP 

dei volta a todas as visões que me chegaram, levei tudo ao ME... 

 

E –  Eles fizeram chegar essas posições à CONFAP...ou construíram um movimento alternativo...? 

 

R – Fizeram....eu lamento...mas eles só apareçam nestas alturas...eu espero que seja possível encontrar 

isso e depois posso enviar...são de facto movimentos que se criam só para isto e depois morrem...uma 

vez apareceu-me aqui qualquer coisa a dizer que estava criado o movimento de pais do MOVE...mas 

pronto eles desaparecem e só aparecem nestas alturas. Mas a CONFAP aposta muito em que esta 

Reforma termine, quem defende que a Lei de Bases seja revista, nós não cremos que seja 

absolutamente necessário... 

 

E – Se passar para 12 anos de escolaridade obrigatória... 

 

R – Nós somos sensíveis a isso...nós até pedimos mais, pedimos que as creches possam ser incluídas 

no sistema educativo, porque nos parece que na prevenção das iliteracias isso seria melhor, numa lógica 

educativa...na Leitura, na Matemática...temos aliás experiências com câmaras interessantes nisso, 

começaram a pôr as equipas fazer fichas de anamnese, para perceber aos 4/5 anos quais são os 

meninos que indiciam que vão ter problemas depois no sistema e se os apoiarem desde essa altura 

decerto vão ter menos problemas. Mas como eu digo, em matéria de Educação Sexual a nossa posição 

foi esta: autonomia das escolas, cada território é diferente, uma solução diferente...a solução que pode 

ser boa em Gaia na escola de Cerzedo pode não ser boa na escola de Avintes...esta visão de autonomia, 

de perceber quais são os problemas, chamar os interessados...e dizer quais são os problemas que temos 

nesta matéria...e como é que lhes vamos responder....chamar os parceiros, inclusive as Igrejas! Foi o que 

dissemos na altura....Não há nada que impeça que as Igrejas possam ser chamadas pelas escolas a dar 

a sua visão daquele problema...na fase de estudo daquele problema ou na fase da sua implementação. 

 

E – Pois...não sei se se recorda mas uma das medidas que o ministro David Justino tomou...não 

sei se se recorda mas até aí os ministros tinham uma elação muito privilegiada com a APF porque 

reconheciam na APF a construção de um saber ao longo do tempo, tinham muita gente...e na 

altura o ministro achou que se lhes dava muito destaque...e chamou os outros parceiros, fez um 

protocolo com todas, dizendo que as escolas teriam autonomia para se dirigir a uma destas 

associações. No fundo as escolas também delegavam chamando uma destas associações para 

poderem promover a ES nas escolas. E isto porque os professores muitas vezes revelam essa 

dificuldade e falam muito em chamar “outros”. No fundo, o que lhe queria perguntar é sobre o 
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papel que acha que devem ter estas associações...nomeadamente das mais conhecidas, que papel 

é que se lhes pode dar agora...uma vez que essa responsabilidade está agora nas escolas... 

 

R – Diria que o papel dessas associações é o de serem equipas técnicas multidisciplinares...como fazem 

falta nas escolas...porque uma das falhas que tive ocasião de verificar no tempo do Prof. David Justino...é 

que, na minha modestíssima opinião, não ouviu o prof. Albino Aroso, só agora é que ele foi ouvido e 

reconhecido no 10 de Junho. O prof. Albino Aroso era um homem de convicções fortíssimas, e foi o 

introdutor em Portugal do planeamento familiar. Foi indiscutivelmente um homem que eu consideraria de 

uma área ao centro, foi com base nesse modelo que a APF se foi criando, foi porque fazia a prevenção 

que foi chamada a muitas escolas que tinham dificuldade em o fazer. Eu acho que estas associações 

deverão ser consideradas como equipas técnicas ao serviço das escolas... 

 

E  – Mas como é que é com o financiamento? 

 

R – Oiça que eu já lá vou chegar...isto é um quintal, isto é gerido por quintais...e esse é um dos 

problemas, onde eu já lá vou chegar. Para nós o conceito de equipas multidisciplinares quando apareceu 

teve um sentido...e deve partir do plano curricular de turma....é perante a turma e as suas necessidades 

que temos que elaborar um plano...mas nós estamos a falar de instrução e de educação...e como diz o 

professor António Nóvoa, a escola transborda...há problemas de segurança vamos falar de segurança, há 

problemas de higiene e saúde, vamos falar deles...vamos a ver, nenhum professor da parte curricular foi 

preparado para trabalhar estas matérias com este grau de especialização...e a escola também não é o 

que era antes...quando as famílias passavam a sua formação aos filhos, a escola não era tão 

necessária...mas a escola complexificou-se, e ao complexificar-se exige hoje uma grande especialização, 

que tem que ser ao mais alto nível...e tirando aqueles professores cujas áreas, tais como a Biologia, 

Física, Química...estas áreas que estariam mais em contacto com a Saúde...temos aqui um problema 

com os outros que acham que não têm competência para ir mais além do que aquilo que é o 

currículo...falava há pouco na autonomia...e eu estou de acordo que não se deve financiar cegamente o 

sistema...alerto as associações de pais e de estudantes das escolas secundárias para que exijam que 

haja programas de ES nas escolas e que esses programas sejam financiados...porque existe um 

programa próprio do Ministério da Educação... e as próprias escolas podem financiar os seus 

projectos...e era aqui que eu queria centrar-me ainda há pouco quando falava de autonomia. Autonomia 

significa definir o quadro em que as escolas terão apoio para os seus projectos educativos, projectos 

educativos gerais! Porque a Educação no tempo do prof. David Justino era claramente diferente em 

termos financeiros da área da Saúde. E a Saúde prevê ou não a ES? Se acha que é a Educação que a 

deve fazer, deve libertar o orçamento para a Educação...porque os impostos são os mesmos...não 

podemos é dizer que o Ministério da Educação não pode apoiar as escolas promotoras de Saúde porque 

o dinheiro está no Ministério da Saúde. Nós temos que olhar para isto e dizer: bom, prevenção é com a 
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escola?! Então temos que libertar a verba que está no Ministério da Saúde...ou então o ME fará a 

avaliação dos projectos e será a Saúde a financiá-los...incluirá isto nas políticas de proximidade e saúde, 

políticas dos centros de saúde...o que interessa aqui é que se querem que seja a educação o pilar, o 

motor, a roda que faz girar isto para melhor, é preciso que, por exemplo, nós não continuemos a ter 

instituições financiadas pela Segurança Social e rejeitadas pelas direcções regionais em matéria de 

Neuropsicologia...porque se entende que os gabinetes são um negócio perverso, tudo o que é gabinete e 

é exterior à Educação é para fazer negócio com estas questões. Bom, o Estado tem aqui um papel 

fundamental, se por um lado a Segurança Social tem o financiamento...que estabelece protocolos 

rigorosos que limitem as perversidades e que diga quem vai pôr o dinheiro naquilo...agora estarmos por 

um da Segurança Social com verbas que suportam esses gabinetes e, por outro, do lado da Educação a 

fazer de conta que isto não é dinheiro público...que não tem dinheiro para isto mas a negar que este 

dinheiro entre na Educação para ajudar...isto é uma heresia! Nós gostaríamos de ver claramente 

definidos que o ME, se se apontar claramente para a formação integral do ser humano, que possa ter a 

responsabilidade de fazer os concursos, possa dizer “ as verbas estão aqui”...mas há verbas! Porque 

aquilo está incluído no programa nacional de prevenção e de MAIS SAÚDE!...Não pode haver é esta 

postura de quintal, o ME tem um orçamento por um lado e o MS tem um orçamento por outro...tem que 

ser claro! A liderança compete ao ME? Os outros ministérios ou lhe transferem a verba ou tem que haver 

aqui protocolos de colaboração e dão as verbas para os programas necessários...e o ME transfere para 

as entidades que vão fazer bom trabalho nas escolas, é isto que faz falta em Portugal! E é isto que faz 

falta em Portugal...por isso quando se pede um aumento substantivo do orçamento da educação, eu acho 

que estamos a falar de côr, eu diria que no campo da educação faz falta mais dinheiro por isto que 

estamos aqui a falar...Educação Sexual, se o orçamento está noutro lado que venha para a 

Educação...há tantas maneiras, haja vontade política! O que parece é que há outros interesses, que eu 

percebo que são legítimos, particulares ou institucionais, mas que não se podem sobrepor ao interesse 

geral. Cabe ao governo, em especial ao 1º ministro, defender perante os portugueses o interesse 

geral...isso implica coragem de decidir, coragem política...e implica para as escolas mais autonomia para 

apresentar projectos...mas terem a certeza que são apoiados, porque o orçamento geral é de todos, 

portanto que sirva também para uma boa educação. 

 

E – Tenho que lhe pôr uma última questão que tem a ver com a metodologia...tenho que lhe 

perguntar sobre estas questões das políticas de Educação Sexual, quem é que acha que eu devia 

escutar. 

 

R – Dr. Álvaro Santos, presidente do Conselho Fiscal...posso lhe passar o contacto. E depois o Dr 

Ganhão, das autarquias....para saber o que as autarquias pensam sobre isto, uma vez que mexe com 

despesa social...com políticas de proximidade...seria estas duas entidades. 
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