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E Pronto eu já expliquei mais ou menos o que é que estava a fazer, não é? E como é que 

cheguei até aqui, agora eu gostava que me contasse um bocado como é começou o seu trabalho 

nestas áreas, começar se calhar pela sua formação, se tem alguma coisa a ver com estas áreas ou 

não? E depois como é que foi o cruzamento com… 

 

R Eu estudei economia. 

 

E Que engraçado. 

 

R Depois fugi aos meus pais, porque tinha descoberto como voluntário os Bairros degradados de 

Lisboa. Primeiro, aqui em Odivelas na Urmeira depois na Musgueira, depois o bairro da Liberdade do 

Casal Ventoso e Serafina. Depois fui fazer um estágio para uma empresa para as minas da Lousã 

…depois estive na Bélgica em que fiz Educação Social, Educação Social que não foi bem na Bélgica mas 

foi a Norte da França, em Lille… morava em Budapeste, na fronteira com a Bélgica e com a França, mais 

para o Norte, por isso ia facilmente a Lille e andava na Universidade. Entretanto foi logo para as minas de 

Lousã passado 3 anos a estágio de empresa e depois fiquei lá trabalhar, julgava que já não voltava a 

estas áreas mas voltei outra vez aos Bairros degradados. Fiz a minha vida toda, toda na zona de Lisboa 

nos Bairros degradados. 

 

E Mas já a trabalhar pelo IAC ou por outra organização, ainda não era o IAC? 

 

R Não eu trabalhei sempre com os Jesuítas. E entretanto, entretanto acabei por lá estar outra vez 

em trabalho social, estava farto de trabalho social, não era recuperável… 

 

E É sempre muito precário também, os resultados são difíceis. 

 

R Não era resultados, era as políticas, era mais as políticas do que o financiamento ou essas, os 

resultados tinha consciência que estava a ter resultados, a minha ideia nunca foi trabalhar a curto prazo, 

portanto a minha ideia foi sempre trabalhar e tinha consciência que era preciso dar tempo ao tempo… e 
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depois quando já estava outra vez fora, tinha ido para a administração da empresa, que não gostava, não 

fiquei contente com o que aconteceu, deu-me num “vipe” muito grande numa noite…falei com o Doutora 

Manuela Eanes ao telefone numa Quarta-feira de cinzas, a seguir ao Carnaval, dizer-lhe se tinha 

conhecimento que eu tinha um projecto em carteira, que era “os meninos de rua”, que já tinha exercitado 

com voluntários jovens do bairro da Liberdade, jovens que estavam a estudar alguns deles no 9º ano, no 

12º e tinham-se dedicado ao trabalho social no bairro como voluntários e que nessa época, nessa altura, 

esses miúdos tinham fugido do bairro e havia miúdos que tinham consciência do que havia miúdos que 

tinham fugido do bairro, que alguns sabiam e que os pais reclamavam a sua retoma a casa e eu nesse 

bairro é que montei equipas, fui com eles no encalço dos locais onde eles podiam estar…e eles estavam 

ali no Terreiro do Paço…e fiz uma investigação “onde, como, porque razões eles se encontravam 

naquela situação” e entretanto achei a ideia muito gira e propus-me à Misericórdia levar este projecto 

para a frente. O que é certo é que as alternâncias políticas à época, há 25 anos, há 20 anos, não me 

deram estabilidade para fazer esse projecto, não havia sustentabilidade, foi quando recuei outra vez, 

meti-me em copas, em casa, o projecto na gaveta. Foi efectivamente quando apareceu o Doutor Amaral a 

convidar-me, que tinha conhecimento que eu tinha entre mãos o projecto, ele tinha conhecimento disso 

porque eu ainda comecei a trabalhar na Misericórdia, e foi a Joaquina Madeira que hoje é Brito da Costa, 

da Casa Pia, sabia que eu tinha seguido essa área e perguntou-me se eu queria implementá-lo através 

do IAC. Foi assim que eu fui convidado para vir para o IAC, na implementação dos mediadores e 

animadores de rua da cidade de Lisboa, mais conhecido pelo projecto “Meninos de Rua”. A necessidade 

tinha vindo da Europa, e eles na Europa tinham tido com esse projecto um verdadeiro sucesso. Depois 

saímos “da Europa”, o projecto contínua no IAC de uma forma um bocado diferente, já não há 

necessidade daquele tipo de modelo de intervenção que se estava a implementar e eu venho para o IAC 

desenvolver contactos dentro do IAC no sentido de perceber as questões do abandono, do absentismo e 

da violência nas escolas. E a função dos técnicos do IAC tinha mais a ver com a fuga, os miúdos fugiam 

porque entravam em ruptura com a escola, entravam em ruptura com os pais e entravam em ruptura com 

a comunidade, depois caminhavam no sentido… 

 

E Da rua e da saída de casa não é?  

 

R E entravam no anonimato…eles “mal tratados” por “mal tratados” preferiam estar efectivamente 

sozinhos, é aquilo que eu costumo dizer são meninos felizes, são muito felizes porque deram o salto, 

tornaram-se felizes e independentes e em vez de levar pancada pelo sustento que não levam para os 

pais, não levam pancada nenhuma e têm o sustento só para eles, eram explorados sexualmente e outras 

coisas do género para terem dinheiro para sobreviver, os meninos de rua passam por muitas, muitas, 

muitas vicissitudes e muitas correcções até serem homens, depois é aquilo que nós temos. 
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E Essa sua entrada para a escola, depois da entrada para a escola, como é que aparece, 

qual é o primeiro projecto que vocês têm e como é que isso tem continuidade de trabalho com a 

escola, no sentido da prevenção do abandono, da assiduidade, portanto ficou aí, não é? É mais ou 

menos onde o presidente da CONFAP o encontra, não é? 

 

R Me encontra, eu vou para as escolas fazer observação, não tinha pretensões nenhumas de fazer 

grandes rasgos académicos nem mais nenhuma perspectiva que não fosse a de observar e que isso 

também poderia servir para ficar calado comigo próprio, não era nem nunca tive compromissos com 

ninguém, os meus compromissos são comigo próprio, a curiosidade de estar ao lado daqueles que 

necessitam, não da precariedadizinha… mas no crescimento humano das pessoas e acima de tudo 

aqueles que trabalham comigo, dar-lhe a verdadeira cana para pescar, isto é sentido desde muito 

pequenino, desde que me conheço a mim próprio é, quando fui para a Urmeira estava no 5º ano, no 

colégio São João de Brito e fui sozinho para a Urmeira, para o bairro da Urmeira era aqui perto de 

Odivelas, barracas por todo o lado, com lixeiras, em 1976 morreu muita gente e eu conheci-o na véspera, 

pronto não morri e passava muitos dias lá, morreu muita gente nessa noite, eles não sabem até quantas 

pessoas é que morreram, depois fui para a Musgueira… e quer dizer era sempre naquele sentido de 

perceber: “o que é que estás a fazer”, “porque é que estás nessa situação”, “porque é que a tua família 

veio para aqui”, “porque é que estás, não queres sair daqui”, “não queres melhor?”. E se encontravam 

uma referência positiva de alguém que era diferente dos outros, era logo um “copo de leite”, e diziam: 

quem é você que não percebe nada disto…e explicavam-me o que era o bairro, contavam-me histórias 

esquisitas…e diziam: vens para aqui vender um produto que está estragado para nós…mas eu 

acreditava que o meu produto efectivamente era diferente do deles e que eles queriam efectivamente sair 

daquela situação e por isso fui sempre para toda esta gente a “tal referência” que às tantas nestas 

caminhadas diziam-me: eu gostava que fosses meu pai, eu gostava que fosses meu irmão, eu gostava de 

ser como tu, porque é que hei-de fazer e como é que hei-de fazer. E é aqui que eu acredito muito nas 

referências positivas na comunidade, trabalhei sempre em comunidade com o do meio comunitário, foi 

sempre a minha perspectiva tanto no Alentejo como nas minas e depois tive dissabores, fui preso 

também na altura antes do 25 de Abril e depois do 25 Abril questionaram-me também porque é que fazia 

aquele tipo de intervenção, na altura do PREC, porque é que não ia com eles, não sabiam de que lado é 

que eu estava, quer dizer… 

 

E E a data em que se cruza com o IAC, já é bastante depois, em que altura é que começa? 

 

R Há 22 anos. 

 

E O primeiro projecto dos meninos de rua foi nessa altura? 
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R Foi há 22 anos, nem a própria Europa, até a própria Europa via e afirmava a pés juntos que nós 

éramos os pais “in-vitro” destas crianças… em nome dessas crianças…diziam que na Europa não havia 

meninos de rua. Simplesmente eram olhares diferentes, o nosso olhar latino e de português é diferente 

do olhar de um Francês, Belga ou outro do norte da Europa, quanto mais do norte da Europa… Os 

Italianos e os Espanhóis, mesmo com este tipo de crianças, não tinham o nosso olhar, quer dizer esta 

abordagem directa de nos sentarmos na rua ao lado daquele miúdo e lutar com ele… No fundo já era 

uma postura que eu tinha em relação a alguns bairros, os filhos da barraca, barracas aqui na Musgueira, 

quer dizer foi a mesma técnica que eu usei, era … estar a falar ali na rua, sentado nem que tivesse de 

gravata, de sapatos polimento ali ao lado daquele miúdo a dizer que estava ali…nas escolas foi a mesma 

coisa, quer dizer foi entrar para a escola sem pretensões nenhumas e fazer um trabalho que eu achava… 

 

E E eles abriram as portas assim? 

 

R Logo que eu falei com o Director da escola, quer dizer a minha ida foi, eu gostava de perceber 

porque é que estes miúdos não entram para dentro da sala de aula, eu gostava de perceber porque é que 

estes miúdos não entram dentro da escola, vêm para a porta da escola e não entram, vêm para o pátio e 

não sobem ao edifício…que aquilo são escolas antigas, são três edifícios, são três andares, é isto que eu 

gostava e porque é que eles se batem uns aos outros, quando eles são amigos, são da mesma 

geração… não são gerações diferentes, não é? E eles disseram: sim senhor, venha para cá fazer o 

trabalho. Tinha a minha chefe, que é técnica central do instituto, por trás de mim…quer dizer não era um 

qualquer que ia entrar para uma escola… e fiz um ano, também sentado com a mesma postura, sentado 

no banco do jardim…aquilo são pátios muito bonitos naquela escola, e depois fui chamado para escola 

em Alcântara…fui a uma Segunda-feira ver a entrada dos miúdos, não saia do portão da escola e via-os 

entrar, os pais a despejarem os miúdos na entrada, via os miúdos a entrar a baterem-se uns aos outros, a 

chamarem nomes uns aos outros, a darem palmadas aquilo que vulgar hoje se chama bullying, as 

palmadas, a ofensa…e às Segundas Feiras é pior, cheguei a impressionar-me com os miúdos altamente 

agressivos, impulsivos… viam-se situações muito, muito desagradáveis ao fim … a auxiliar que estava à 

porta da escola e que testemunhava e eles ofendiam-na de tudo. Depois passei a estar mais no pátio 

central, como estava no pátio central achava piada porque todos os pais oferecem bolas aos filhos, dão 

bolas aos filhos para eles jogarem à bola, o tempo que estão a jogar à bola estão ocupados, e isso foi 

piada também para mim porque aquilo que eu dei mais ao meu filho foi bolas e botas, as botas era para 

estragar e as bolas era para jogar com muita gente, todos os dias eram bolas novas, todos os dias eram 

botas novas e ainda bem que o faço, porque é uma forma de ele estar ocupado e não estar a pensar 

noutras coisas, não está a fazer outras coisas. Tudo bem numa perspectiva de socialização do próprio 

indivíduo, de organização e regras, fiquei altamente espantado com a questão, quando cheguei à 

Francisco Arruda, é que vi que aquela bola que era posta no centro do terreno, do campo era uma razão, 

ou uma justificação para, de imediato bola ao centro, para a violência, para a agressividade e até 
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escolhiam um inimigo…Era: eu hoje que tenho a bola sou o dono dela, e agora tu, tu e tu fazem equipa 

para jogar comigo e era tu, tu e tu, porque tinha havido problemas no bairro…e isso era um modo de 

mostrar força… como? Dentro do princípio das lideranças naturais, quer dizer “pela força eu vou-te 

mostrar que sou superior a ti” e de imediato se criava ali um motim, um pé-de-vento e uma anormalidade 

de relação, e eu ficava estupefacto como é que isto é possível, por isso havia necessidade de logo à 

entrada quando eles entraram na escola, perceber se aquela fisionomia era uma fisionomia de 

recalcamento interior para tomar uma atitude, de forma a que, aquilo que é feito no princípio do princípio, 

é que estes miúdos precisavam de ser altamente escutados, antes de fazer qualquer coisa, até de jogar à 

bola… porque se não são escutados antes de jogar à bola aquela agressividade é de tal forma profunda 

que, o pé nunca encontra a bola, encontra o físico do adversário. Por sua vez, a quantidade de miúdos 

que vagueiam em solidão pela escola, são as vítimas das vítimas… são imensos. Este olhar é 

extraordinariamente importante para quem efectivamente quer fazer alguma coisa por esta gente. No bar 

da escola, no bar da escola havia uns quantos a saber se havia dinheiro, se não havia dinheiro, se havia 

bens se não havia bens, para convidarem na porta da esquina, para ir para a casa de banho ou apanhá-

los na casa de banho, não é verdade? Para saberem os que deviam ser roubados, naquela altura não 

havia aqueles cartões ainda magnéticos, mesmo assim agora…  

 

E Para compreender o nascimento do GAF, para mim isso é importante …                                                                  

 

R E acima de tudo está aqui subjacente a metodologia do IAC, caso contrário não há resultados, 

não há resultados. Subir à sala de aulas ou aos corredores e conhecer estes miúdos, a primeira coisa 

que estes miúdos faziam era se empurrar uns aos outros, queriam no fundo auto justificar o não entrarem 

dentro daquela sala de aula, porque aquilo era um inferno, mas se por acaso o outro “não passava 

cartão”, não havia ofensas, não havia razões… era mesmo lá dentro da sala de aula que faziam as 

ofensas uns ou outros, o que leva o professor…. a pô-los na rua,  e depois sentem-se injustiçados e 

chegam a casa à mãe  e dizem que “a culpa foi do professor”, “eu não fiz nada”. Depois, com esta 

problemática toda observada, observada durante um ano de muito trabalho…o que é que vou fazer? O 

que é que está por detrás disto? Quais são as causas disto? A escola dá tudo, os professores trabalham, 

os professores sabem que existe o António e o Joaquim e fartam-se de trabalhar a parte pessoal, 

pedagógica, a matéria em termos pedagógicos em função do António e do Joaquim, está naquela 

turma… ele ou não vem, ou quando vem estraga-me logo a aula, eu ajudei professores a organizarem a 

aula, a prepararem os materiais, não é? E depois foi uma frustração, como é que é? Quer dizer, a 

primeira questão que comecei a sentir é que estes miúdos, volto a dizer,  “precisam de ser escutados”. 

 

E E a escola não tem esses instrumentos, não é? Não está preparada, é uma escola com 

aulas. 
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R É aulas… e alguns recursos humanos para darem aulas, mais nada. E a primeira coisa que logo 

à partida que tinha percebido é que tinha que se criar uma forma de “aliviar a panela de pressão”, incutir 

com urgência recursos, quer dizer acima de tudo humanitários de esforços é fundamental humanizar e 

ressalvo “humanizar” efectivamente o espaço escolar, dar formação aos auxiliares de acção educativa, 

que estão aqui no pátio… e por outro lado também introduzir referências positivas, porque as referências 

que existem na escola, ou são eles directamente e são os lideres que dominam o pátio, não é? E então 

foi quando eu fiz um recrutamento nas universidades ali perto, não é? Para trazer para a escola nove 

adultos, segundo, terceiro, primeiro ano até aos estágios…primeiros estágios… para virem para a escola 

para humanizarem o espaço e acima de tudo, precisávamos de ter “antenas” dentro daquele espaço que 

recolhessem o máximo de informação possível, aliás naquela altura não tinha consciência que havia tanta 

informação e púnhamos uns 14…7 de manhã e 7 à tarde. 

 

E Mediadores, era a figura do mediador que vocês tracejaram. 

 

R Era o mediador de pátio, foi criado como “mediadores” de pátio e aí os miúdos pá tinham ali…  

 

E Eram todos jovens mais velhos, não é?  

 

R Eles perguntavam “quem és tu”? E eles diziam: eu sou fulano tal, estudo, estou na faculdade, 

sou “copo de leite”, sou “betinho” e eles também gostavam de ser betinhos, se lhe perguntasse o que eles 

gostavam de ser, eles gostavam de ser betinhos. É estranho, não se pedia que organizassem nada. 

 

E Era a conversa… 

 

R Porque as actividades eram organizadas pela criança, bem ou mal pedia-se que cada um 

organizasse as suas actividades e mesmo que organizasse para o mal, tu tens é que planear com eles e 

aí vais perceber o que está associado à confusão, o que está a montante da escola, o que não tinha nada 

a ver com a escola. Agora é difícil esta escola responder a problemas que não têm nada a ver com a 

escola, como lá está, a disfuncionalidade familiar, a falta de motivação da família para as obrigações, a 

destruturação familiar, a desistência familiar, a desorganização da comunidade, a comunidade não se 

respeitando a si própria… não pode respeitar efectivamente os outros. Enfim começamos a ver e entrar 

no íntimo daquelas crianças também e começamos a perceber que são crianças que não foram 

desejadas, não foram amadas e que são crianças que não adquiriram na barriga da mãe as 

competências mínimas, de colo de amor….inclusivamente na forma como foram geradas…Foram 

geradas num acto fortuito de praia, num acto fortuito de bairro, num acto fortuito de passeio, não é 

verdade? E agora que chego aqui tenho de aturar este miúdo, que é um peso….Quando que discute a 

questão da educação sexual nas escolas, eu digo porquê é que não vamos trabalhar a paternidade 
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responsável a partir do nono ano? O que fazemos a estes jovens que um acto fortuito, um acto sexual 

fortuito vai-lhes dar como uma “bolha de bilhar”, uma responsabilidade e e prepará-los para a 

responsabilização do acto que estão a tomar…Vamos chegar à conclusão que a maior parte destes 

miúdos não foram desejados, e agora “que chatice”… depois de nascerem foram despejados para a avó, 

para a tia, para a rua… depois não foram no jardim-de-infância, não foram para o jardim-de-infância e 

chegam ao primeiro ano de escolaridade sem competências nenhumas em contrapartida outros, com a 

mesma idade, tiveram tudo, as competências todas… e por isso podemos comparar a evolução dos 

miúdos com o grande prémio de formula 1, aqueles vinte estão, os seus carros, os condutores, os pilotos 

estão na sua máxima competência, adquiriram as suas máximas competências, são indivíduos que 

tiveram um grande acompanhamento na saúde têm um médico ali ao pé, têm tudo, têm a família, têm os 

campos, têm tudo ali ao pé, na medida em que têm a auto-estima em elevado grau e ganham e têm 

sucesso…enquanto estes não têm absolutamente nada, em comparação com os outros que têm tudo, 

quer dizer é de uma frustração total no fundo… A liderança é uma liderança física na escola, não tanto a 

intelectual, todas as capacidades que têm são canalizadas para determinado tipo de acções que não têm 

nada a ver com a realidade, com aquilo que estamos a exigir numa sociedade, e cada vez a situação 

está-se a degradar cada vez mais, não é? Começando em França, vai à Grécia, vai para a Noruega, 

Dinamarca, ontem começou na Dinamarca, também já em Espanha e tudo isso, só faço votos que nós 

com este espírito.  

 

E De maior tolerância…também há descontentamento, não é? 

 

R Mas tem a ver com isto tudo, tem a ver com isto tudo, quer dizer, fomos encontrar na escola 

Francisco de Arruda, foi na altura em que eu precisava de meter técnicos a trabalhar, para trabalharmos 

todo este manancial de informação, foi quando pedi a presença das associações de pais, foi quando eu 

pedi a presença do Conselho Executivo, do Professor Arlindo…e perguntámos: o que é que vamos fazer? 

Foi quando nós dissemos, temos de ir…com os animadores de pátio, é fundamental que se mantenham 

na escola, porque melhorou completamente o ambiente de pátio, os miúdos já começavam a subir à sala 

de aula sem aquela agressividade que tinham… 

 

E Este projecto é mais ou menos de que altura? 

 

R De 1996, fez agora anos, 12 anos, fez agora 12 anos, estamos agora em 2009, 10 são 1999, 98, 

97, 96 para cá, a minha experiência começa … depois tive a sorte de ter o Sarmento na associação de 

pais da Francisco Arruda…começam a surgir os primeiros dinheiros… porque aquela informação tinha de 

ser trabalhada por técnicos na área da Psicologia e na área Social, não podia ficar como eles, não é 

verdade? Por isso… foi pagar a um Psicólogo e a um Assistente social que estavam também ao lado dos 

animadores numa perspectiva informal, não era “ó Doutora não sei quantas”…era a Margarida e era a 
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Paula, portanto que estavam também no grupo e que ajudavam com o seu saber… tudo isso 

sistematizava a intervenção e organizava o território. Começam a surgir nos primeiros sinais de 

sistematização do processo, não é? E começam a surgir também os primeiros instrumentos para a 

intervenção e aqui começa-se a criar o corpo de conhecimentos, nomeadamente com estes dois técnicos, 

e depois com estagiários. Fazemos um relatório, com um licenciado em psicologia para fazer o 

enquadramento teórico da questão, começamos a abordar com imensos drenais importantes e também 

com o Sarmento e com o Conselho Executivo. E acima de tudo que o projecto fosse um projecto 

residente, que não fosse um projecto de “fora para dentro”, paralelo, é uma vantagem ser um projecto 

que está diariamente de hora a hora, não pode ser um projecto em que vai um e depois vem outro, um 

projecto residente, com o Conselho Executivo a acompanhar, com o Conselho Pedagógico e com o 

Conselho de Escola… quer dizer aí consegue-se o director de turma e pessoas muito importantes na 

relação com os alunos, e todos os projectos que tinham relação dentro da escola com os alunos estavam 

integrados neste papel. E havia abertura entre a família e comunidade, tanto que o projecto em si, o 

logótipo de projecto é um puzzle de 4 peças, não é? São as 4 dimensões da intervenção, é o aluno, é a 

família, é a escola e é a comunidade. Também já chegámos à conclusão que sem trabalhar estas 4 

dimensões, não é possível alterar minimamente, trabalhar só uma, sem família não vamos lá, trabalhar 

família sem aluno, não vamos lá, mas trabalhando alunos e família sozinhos também não dá, a escola 

tem de reflectir também sobre a matéria que está aqui … e aqui é a comissão a funcionar como um 

suplemento! Trabalhar individualmente cada um dos elementos para depois fazer a ponte, com as 

instituições, com os professores e com toda esta gente. E reflectir com os professores minuto a minuto 

que aquele comportamento que está a ter, ao ponto de um professor virar-se para mim e dizer: “Roque eu 

não sei quem é que mudou o comportamento se fui eu, se foi o aluno, não é”? E depois ir à comunidade, 

que efeito é que a comunidade tem como negativos, não é? Que influência negativa a comunidade tem 

neste aluno ou nesta família e alterar a comunidade, recorrer por isso mesmo a criação de redes tem 

essa importância, também se vai alterar as instituições através de uma rede, não é Agora a rede vai 

alterar comportamentos, terá que alterar obrigatoriamente os comportamentos das instituições e dos 

técnicos que lá trabalham, em função daquelas necessidades que aquela familiar ou aquelas crianças 

efectivamente têm, não é? Uma maior gestão para uma melhor resposta. 

 

E Vocês trabalham sobre casos concretos que são, pronto que vêm dessa observação dos 

pátios dos recreios ou das que são indicadas pelos professores, é uma metodologia mista, como é 

que é?  

E É mista, como eu dizia e eu lembro-me perfeitamente no primeiro ano estive sozinho na escola 

Francisco de Arruda, depois percebi que este projecto, para ser válido, teria de ter uma certa 

transferibilidade de sucesso. 

 

R Estava lá num gabinete à espera dos miúdos, não é? Apesar de chamar-se gabinete… 
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E Digo sempre e continuo a dizer, quando eu realmente fiquei com o projecto o gabinete era 

perfeitamente virtual porque a minha maneira de estar e a minha filosofia e a metodologia era no sentido 

de informalidade e estar no “meio de”, e ser mediador, pode-se ser professor, pode-se ser assistente 

social, pode-se ser psicólogo… mas o que se deve é interiorizar a figura do animador e animador é “dar 

vida”, não é animador de actividades… é por estes miúdos a reflectir: isto é que é preciso, não é só 

actividades, falo aqui ao pé de ti…? E dizer: é pá como é que foi, como é que fizeste isto? Conta-me lá a 

história, esta história é gira, tu és muito bom tens estes aspectos positivos, tens estes aspectos positivos, 

tens estes aspectos negativos… E porque é que há estes aspectos pá negativos? Quer dizer este miúdo 

começa a construir-se e nós estamos no meio, no grupo, na informalidade, trazemo-lo a nós no espaço 

que ele sozinho não quer vir, temos de ir buscá-lo onde ele não vem, é um trabalho muito personalizado, 

muito individualizado… e que de dia para dia tem um ritmo próprio porque eles não iam ao encontro do 

psicólogo, nem ao encontro da assistente social, por isso todos os técnicos, estão todos no “meio”, são 

todos animadores e são todos também mediadores, são todos também mediadores porque vamos 

valorizar é aquele que está mais “perto de”…se por acaso é um professor que está perto deste miúdo e o 

miúdo gosta muito dele e o professor gosta também muito deste miúdo, nós vamos dar todos os 

instrumentos a este professor, na área da psicologia, na área do social, para que as pessoas realizem o 

melhor possível, para não serem várias pessoas a mexer no miúdo, nós nas redes que nós construímos, 

não é? Vamos ver qual é a pessoa com quem ele tem a relação mais próxima e depois não sobrepomos 

de maneira nenhuma a intervenção, a intervenção tem de ser complementar, na rua, nas salas, no 

gabinete e toda a equipa confiam uns nos outros, isto tem tido sucesso nesses miúdos. 

 

E Pronto, agora e isso é importante perceber o vosso trabalho para depois situar estas 

questões da sexualidade, cruzar isto desde o início quando trabalhou com os meninos de rua, 

como é que essas questões apareciam, até à forma como elas aparecem, a maior parte do vosso 

trabalho é com adolescentes e no terreno a primeira questão é, tem sentido que este facto é uma 

questão importante para eles na vida deles de facto dentro da área da saúde, a gente tende a por 

isto dentro da área da saúde, mas é uma saúde que não é apenas física é psicológica também, 

como é que tem sido, que necessidades é que tem visto de fazer um trabalho com eles nessa área, 

que pedidos é que faz, o que é aparece? 

 

R Toda a origem destas problemáticas está aí, são crianças…  

 

E Cuja estrutura à partida está desorganizada…? 

 

R Está desorganizada a forma sexual que define os pais efectivamente… 
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E Uma falta de educação sexual quase, não é? 

 

R Exacto, esta sociedade, ou mesmo estas comunidades olham para o sexo como algo promíscuo, 

o sexo, digamos não está relacionado com o amor, com o afecto, eu costumo dizer que é algo promíscuo. 

 

E Faz-se como outra coisa qualquer, não é?  

 

R É promíscuo. 

 

E Isso é uma coisa dominante em todo o trabalho que tem feito?                                                                                     

 

R Isto é tabu, não é tabu por ser respeito, é tabu por ser promíscuo, não sei se me faço entender. 

Quando os miúdos se riem, sorriem não é por ser tabu, é por ser promíscuo, não sei se me faço 

entender. Quer dizer, eu costumo dizer porque é que tratas tão mal o outro? E esses são fortes, é desde 

o palavrão que involuntariamente surge, espontaneamente surge, como depois na sua relação próxima 

com os outros e esses têm uma necessidade enorme de afecto, mas não são capazes de dizer isso, 

porque a gente sente que eles têm necessidade de bater, de toque e de ser tocado. Mas depois, quando 

se envolvem amorosamente e afectivamente com alguém, não conseguem descortinar a diferença entre 

uma relação e o que não é…o Freud, define perfeitamente, ele antevê porque é que esta gente trata tão 

mal o seu corpo, e vive eternamente na promiscuidade. Aqueles pais não se relacionam com os seus 

filhos sobre este tema, porque é promíscuo, tudo o que fale de sexo é promíscuo, isso talvez esteja 

relacionado com a religião, com determinados tipos de questões que são postas nas esferas religiosas. 

 

E Eles têm consciência que os seus comportamentos não são comuns, não são os comuns, 

nem os desejáveis há essa consciência por isso escondem?  

 

R Desejáveis?     

 

E Os desejáveis, se têm consciência que os seus comportamentos não são aceitáveis? 

 

R A ideia e trabalhei muitos anos e agora trabalho com estagiários mais concretamente moços é 

isto que eu estou a dizer. Enquanto não desaparecer esta ideia de promiscuidade, não se vai a lado 

nenhum, não sei se me faço entender, quer dizer tem de se “despir”… 

 

E Sim, sim desta armadura que está montada, não é? 
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R Tem que se “despir” isto, aliás aquilo que obtivemos neste mesito é isto ou é a derrota, portanto 

depois disto de se “despir” eles são fabulosos e põem na mesa todos os problemas que têm, como têm, 

como deve ser e como não deve ser…Mas também por outro lado sentem-se inquietos no meio dessa 

sociedade, percebe? E agora como é que eu vou passar isto àquela com quem eu gosto mais, não é? 

Esta mensagem de “eu gostar” e por isso mesmo vou ter uma relação sexual porque gosto dela, que se 

vou ter um filho é por amor. Mas também o problema que eu senti exactamente sobre estes infortúnios da 

relação é que muitas vezes os filhos mais velhos trazem problemas porque são os primeiros a não ser 

desejados, já os segundos os pais já têm mais consciência e são mais normais, os miúdos não são 

afectados psicologicamente, os miúdos não tratam esse dogma, mas normalmente quando não são filhos 

desejados e os pais são obrigados a “carregar” porque tiveram um filho,  porque é ela que está grávida, 

esse miúdo vem normalmente contra a lei, ou então querem ter mais que um ou dois filhos. Temos 

miúdos que não foram efectivamente desejados e não foram logo desejados, não é? E não foram 

efectivamente desejados porque eles não queriam, não queriam porque o sexo não era uma relação de 

amor, ou não amavam, não se amavam tão pouco… No fundo para essa geração é impossível por as 

coisas no “start”, é mais “agora que chatice vou ter de aturar isto tudo”, como o Carlos do Carmo cantava 

ontem na festa do IAC: já dei a volta e voltei outra vez ao princípio. Quer dizer enquanto não se 

desmistificar esta questão do sexo, respeitar e no fundo é consequência do amor que um casal, que o 

homem tem por uma mulher e vice-versa que resulta a questão do sexo, para que tenhamos filhos felizes 

e eu depois falo também como técnico, falo como pai, como marido, como pai, com tudo isso, quer dizer 

e às vezes pergunto a mim próprio, porque é que os meus filhos tiveram tanto sucesso? E eu vou buscar 

as causas exactamente ao meu trabalho, é que eu casei e quando pensei em casar, como é que hei-de 

dizer, não esperei pela data A, B ou C, quer dizer foi uma relação imediata que eu tive, que deu para ter 

dois filhos e foram dois filhos efectivamente desejados e havia toda uma preparação para os receber. 

 

E Mas a questão é que eles não vão repetir exactamente pela inexistência de um trabalho 

com eles, porque esse trabalho, pronto no vosso caso vocês fazem, mas podemos perguntar em 

termos políticos se é um trabalho que se faz, se estes miúdos não vão repetir exactamente os 

mesmos comportamentos, ou seja eles não foram desejados e se calhar vão ter custos também… 

 

R Eu dei tudo, eu não costumo ir à escola porque os meus pais não foram, mas quer dizer isso é 

transversal a todas as áreas, eu não costumo ir ao médico porque a minha avó nunca foi ao médico, eu 

tenho os filhos em casa porque a minha avó teve os filhos em casa, não é? Eu vou fazer um aborto sem 

assistência porque a minha avó, a minha mãe nunca teve assistência e andam cá todos, há aqui um 

problema de cultura. 

 

E A repetição de um padrão, não é? 
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R De pobreza, de desgaste, de miséria, de tudo isto que vou-lhe dizer, mesmo andando na 

faculdade muitas vezes não sei, percebeu? Nós contactámos colegas da faculdade e a ideia deles é a 

mesma, não altera grandemente. 

 

E E do ponto de vista do que se conseguiu fazer, não é? Porque é assim entretanto nesta 

área da educação sexual outras questões da SIDA que chamaram muito a atenção para as 

questões do contágio por isso as pessoas se calhar ficaram preocupadas por isso e não por 

outras coisas, portanto não foi provavelmente ligado ao sexo que isto surgiu mas sim à questão 

da doença, não é? E portanto houve tentativas de pôr em prática, de lançar para as escolas este 

desafio, que as escolas se preocupassem com as questões da sexualidade, organizassem 

trabalho, da sua visão, acha que isto tem sido conseguido, não tem…? As próprias políticas e 

porque é que sim e porque é que não, porque é que? 

 

R Porque são políticas de cima para baixo, não são políticas de baixo para cima. Enquanto nós 

não descermos ao nível zero…Na relação directa, como eu digo na informalidade, é tudo para dar aulas e 

lá vem aquela chatear-me o juízo, não é? E fala do sexo dos anjos, não fala do sexo da terra. Porque o 

sexo da terra é este que eu estou a dizer. 

 

E E sobre isso os professores não são capazes de ter essa abordagem?                                                                

 

R Não, não têm esta abordagem, não são capazes de falar com os miúdos desta forma que eu 

estou a falar, não estou a dizer que falem na mesma linguagem, não é nada disso, mas eu também para 

falar com este miúdo, eu preciso de fazer uma caminhada com ele. 

 

E Exactamente, e isso não se consegue dentro de uma sala de aula. 

 

R Não se consegue dentro de uma sala de aula nem se consegue em dois dias por semana de 

aula e não é uma enfermeira que vem dar “o muito”, que até faz um esforço extraordinário, que é o dos 

centros de saúde nesta área, mas falta é formar animadores, mediadores, pares. Mas bem formados 

neste sentido de como é que se vai chegar ao teu colega que está com problemas, ou que não com o 

espírito que pode estar. 

 

E Portanto este trabalho acha que pode ser feito na escola, mas não dentro daquilo que é o 

formal a sala de aula e com o professor? 

 

R Por exemplo, a nossa metodologia tem-se implementado no trabalho da mesma forma que nós 

temos tido êxitos nos nossos resultados, penso que no sucesso escolar, penso na diminuição do 
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absentismo mas muito concretamente do “António, do João e do António Joaquim, não é”? Os outros 

também têm que melhorar, porque acredito na formação parental tem que também estar, é que os pais 

também têm de estar envolvidos na educação sexual, eu quando falo com a Carla, falo em função da filha 

e do filho que tem. E eu pergunto a si: o seu filho tem estes comportamentos, os colegas dele não falam 

desta forma, então a senhora com certeza que tem dado uma educação sexual ao seu filho em que ele 

está-me a criar problemas na sala de aula… nós temos de trabalhar família a família, caso a caso perante 

os seus próprios problemas, não sei se me fiz entender. 

 

E Como é que do ponto de vista político nós podíamos reforçar este trabalho, portanto se 

nós reconhecemos que é um trabalho que é necessário ser feito, como é que as políticas do 

domínio público podiam reforçar isso, porque até agora elas têm ido pelo caminho da escola, até o 

caminho que tem sido seguido tem sido… 

 

R Mas até pode ser Carla, até pode ser pelo caminho da escola, os miúdos são obrigados todos a 

ir à escola, podem não ser obrigados a ir à rua, ao centro de saúde, não é? Como são obrigados a ir à 

escola, agora temos é que dispor de mediadores, animadores, mediadores de saúde, animadores de 

saúde, o que lhe queiramos chamar, não é verdade? Que vagueiam, estão vagueando pelas escolas, 

porque os GAAF’S dão educação sexual, todos eles… 

 

E Pronto, isso era uma coisa que eu queria saber concretamente? 

 

R Os GAAF’S dão também, é exactamente uma das competências, estão com o Director de turma, 

não tem o projecto?  

 

E Tenho, trouxe a Rita por acaso a Rita deu-me. 

 

R São de certeza absoluta duas actividades que lá estão, vem nomeado nas actividades, nas 

competências e isso o Gabinete em concordância com o Conselho de Turma, em concordância com o 

Conselho Pedagógico, não é? Pode elaborar, deve elaborar projectos de todas as ordens, sem ser o IAC, 

é obvio que o Instituto depois tem obrigação também de elaborar perante os técnicos que tem no seu 

horizonte, chamar A, B, C e D e naquela escola A, B ou C conforme os problemas que essa escola tenha, 

está a perceber? Por isso a nossa experiência de mediação, de trabalho de terreno, de tu cá tu lá com os 

miúdos, de criarmos uma relação de empatia, é fundamental! Porque há aí às vezes Assistentes Sociais 

que não estão a ajudar, estão a criar problemas, porque isto de atender 3 dias, 4 dias por semana, 1 dia 

por semana isto não vai a lado nenhum, saem daqui com uma frustração de tal ordem que vão para casa 

chorar, não é? Porque sabem quanto tempo é que eu estive a observar? Um ano todos os dias, entrava 

às 9 da manhã e saia às 4 da tarde todos os dias para chegar ao fim do ano e elaborar um projecto, como 
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é que se pode organizar um projecto ao fim de 15 dias de estar na escola e se mesmo nesses 15 dias, 

não são todos os dias, é uma vez por semana… 

 

E As políticas são feitas pelos políticos mas elas não se põem em prática sozinhas não é?  

 

R O Sampaio, o Daniel, criou os gabinetes mas lá está, quantos é que vêm em média aos 

gabinetes?...Os miúdos têm medo de vir aos gabinetes 

 

E Pois há um coordenador desta área nas escolas, não é? Ele criou isso. 

 

R Nós fizemos uma proposta ao Daniel Sampaio, mas a Ministra não aceitou, quer dizer os 

GAAF’S seguiam uma metodologia lógica, legavam essa metodologia lógica para a intervenção, mas ela 

não aceitou, percebeu? Ela nunca aceitou, diz que é um projecto extraordinário nessa área, mas… 

 

E E não vos apoiou? Vocês não têm? 

 

R Nunca apoiou, é que nunca apoiou, diz que sim que é o melhor que há, há resultados e tudo, os 

professores, os presidentes dos Conselhos Executivos dizem: é o melhor que há, não tivemos nenhum 

projecto igual que nos desse tanta resposta em quantidade e qualidade. 

 

E Mas vocês conseguem estar nos TEIP, foi ela própria vos enviou então para os Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária ?     

 

R Não nos mandou, os executivos é que sabiam que nós tínhamos o projecto e chamaram-nos 

para o fazer… 

 

E Quer dizer que isto é uma parceria, não é um protocolo… 

 

R Não, mas o Ministério não quer, escola a escola é que nos chama. 

 

E Escola a escola é vos chama, pensei que isso era um protocolo TEIP… 

R Nós também gostamos, defendemos que seja assim, porque se é mandado pelo Ministério lá 

está, o Ministério é “mandar nos professores” e pumba! Então agora com esta crise, pior ainda…Nós 

preferimos que seja a escola a sentir a necessidade, a sentir que nós existimos nas 50 escolas que 

estamos a trabalhar no pais inteiro, agora são mais… já passamos para perto de 100 escolas, 

simplesmente depois não têm possibilidades financeiras de manter os técnicos e nós… os próprios 

Concelhos Executivos, quer dizer não temos muita avaliação, não é feita só pelo técnico, é feita pelo rede 
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de parceiros e é feita pelo Conselho Executivo… e eles querem a continuação, porque se o projecto deu 

respostas concretas escola a escola, eles querem a continuação dos projectos nas escolas. 

 

E Então aí questão no domínio das políticas seria apoiar as coisas que já existem, os 

projectos que nascem no próprio terreno, portanto é assim como é que no fundo se pode propiciar 

que este trabalho, que está a dizer é importante, como é que as políticas o podem propiciar? Será 

financiando as organizações que o fazem directamente, ajudá-las como é que…? 

 

R Eu acho que os políticos, o Estado devia avaliar, fazer avaliação externa, avaliar o trabalho de 

todos estes projectos que são milhões, milhares de projectos que gastam dinheiro do Estado, que vivem 

de dinheiro do Estado, não é? Se são rentáveis, se estão a ter sucesso, isto era uma primeira questão e a 

partir dai organizar o sistema, dizer realmente este projecto é um projecto garantido, que seja extensível 

gradualmente dentro das possibilidades do governo e das possibilidades locais, porque há para além dos 

TEIP, temos as associações de pais a financiar, temos autarquias a financiar, temos bancos a 

financiar…quer dizer nós temos 100 e tal escolas e algumas são financiados pela própria comunidade. A 

zona de Coimbra é financiada toda ela pela comunidade, não recebem dinheiro do Estado. O Estado só 

financia 5 gabinetes porque é a comunidade que está a assumir os próprios gabinetes e temos estes 7 ou 

8 financiados pelos TEIPs, os tais Territórios de Intervenção, não temos assim… 

 

E Não existe um protocolo formal não é? 

 

R Não existe um protocolo formal, já está há muito tempo para haver…mas a grande guerra é 

entre o Ministério da Educação e a Segurança Social, a Segurança Social diz que isto é do Ministério da 

Educação, o Ministério da Educação diz que isto é da Segurança Social, a nossa opinião é que é dos 

dois, mas acima de tudo é da Segurança Social, porque enquanto não se resolver também este problema 

que é socioeconómico do país, vamos ter mais pobreza, como é que um pai pode dar assistência à sua 

família que tem que fazer muito para conseguir ganhar e estou a falar dos que ganham e que trabalham, 

têm que transformar 1 dia de trabalho em 3 dias de trabalho e dormem 4 horas por noite… 

 

E Mas se calhar então o Estado devia financiar mais os projectos da sociedade civil em vez 

de fazer ele coisas interessantes, mas também faz, também consegue … 

 

R Trabalhar, exactamente se quer fazer… não encontra nem meios, nem metodologias para 

conseguir lá chegar! Quando eu fazia em parceria, não fazia nada para nós, da mesma forma que os 

TEIP´S abriram concurso, podiam abrir concurso na escola para um técnico de psicologia, um técnico de 

serviço social e animadores, relativas às áreas a que eles pertencem, e nós ficávamos disponíveis do IAC 

a dar formação… como eu estou aqui a falar, sem grandes pretensões consigo, porque é a nossa 



  

16 

 

intervenção é pela intervenção que é… e que é transversal a todas as temáticas… se é preciso ser no 

programa de educação sexual nós trabalhamos, se dentro disso é o “período” da miúda, então falamos … 

não é um projecto fechado, é um projecto sempre, sempre aberto à comunidade; hoje, agora, neste 

momento, naquela comunidade, não sei se me faço entender, não está previamente concebido … a 

sociedade sabe qual é a nossa filosofia, a nossa metodologia, não é? E dentro deste princípio perceber o 

que é que necessitam mais para a intervenção, parte de nós organizarmos depois as actividades em 

função daquela necessidade, quer estas sejam sobre Educação Sexual, Saúde, Formação parental…É 

de certeza sobre as competências pessoais e sociais, é isso a nossa base de trabalho, mas acho que 

formação é dada todos anos a todos estes técnicos que estão no terreno. 

 

E Acha que de alguma forma o IAC já é considerado como uma organização com peso nas 

questões da educação, ele é ouvido, é escutado, é chamado?  

 

R Sim, Sim. 

 

E Vocês sentem esse reconhecimento público e também do próprio Estado? 

 

R Sim, sentimos. 

 

E Têm sido chamados a alguma definição das coisas? 

 

R Na Comissão Nacional de Educação, isso sim, somos e quer-me parecer, e até às vezes não 

somos mais, não vamos mais, não estamos mais presentes devido também a carências de pessoal, não 

temos um staff muito grande técnico que possa estar em todas, não é?  

 

E Vocês também se consideram uma organização de pressão sobre a sociedade, sobre o 

Governo ou não? Vocês também marcam sempre o marcar de agenda para determinadas 

questões? 

 

R Sim, sim, aliás na defesa dos direitos da criança temos sido e aliás ontem… o programa de 

ontem à noite na TVI por acaso foi muito bem feito, aliás foi um trabalho que fizemos desde há um mês 

para cá sobre os direitos das crianças, desde o direito de brincar da criança, o acompanhamento nos 

hospitais dos pais, estarem a dormir nos hospitais com as crianças, criar centros de actividade das 

crianças dentro dos hospitais, sei lá a carta de saúde dos hospitais… foi o próprio Instituto que 

desenvolveu…  

 

E (Toca o telefone e é uma escola a pedir o apoio do IAC)  
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R Está a ver é por solicitação, agora como é que o IAC chegou lá…? Mas uma coisa é importante 

é por solicitação do Conselho Executivo, é meio caminho andado para estar lá dentro, segundo… chegou 

pelos professores, estavam nas escolas onde nós estávamos a trabalhar, gostaram e chegaram ao pé do 

Conselho Executivo e disseram assim: o IAC tem este projecto, tem interesse… nas próprias escolas as 

pessoas gostavam, desejavam-nos.       

 

E E a DREL tem feito algum, quer dizer as Direcções Regionais? 

 

R Diz que sim. 

 

E É, é a única coisa é essa permissão, não há mais nada? 

 

R Há um ponto importante os Conselhos Executivos querem técnicos, eles também tratavam disso, 

na DREL, as DREL não têm impacto nenhum nas escolas, não funcionam… 

 

E Pois não, são burocráticas não é? São figurativas não têm um papel… 

 

R Sim, todas as escolas apresentam um projecto de teatro e … e dizem que vão mandar para cima 

para pedir os técnicos, mais nada… 

 

E Como é que vocês criaram, o IAC criou este peso na sociedade, como é que se tornaram 

reconhecidos? 

 

R Reconhecidos internamente, primeiro quer dizer ele nasce na Presidência da República, não é? 

Com o João dos Santos, que era vivo e com outras figuras também muito importantes, Sérgio Nisa e 

outros, da Escola Moderna, que gostavam muito do que faziam era um facto… na área da educação. O 

General Eanes, conjuntamente com a mulher, com a mulher, a Dona Manuela Eanes que era do quadro 

do Ministério da Educação e sempre se dedicou à obra social, foi a responsável pela obra social do 

Ministério da Educação, sempre… Quando a obra social do Ministério da Educação acabou e ela 

entretanto foi para a Presidência da República teve sempre ideia com o João dos Santos de criar 

qualquer na defesa da criança, ainda na Presidência da República o seu mandato foi muito nessa 

perspectiva. Quando estávamos no bairro da Urmeira, ela várias vezes nos visitou e dizia que sonhava 

criar obras daquele género, não é? O IAC fez logo 2 ou 3 conferências internacionais em que vieram cá 

as primeiras damas da Europa, criou um certo impacto e a partir impôs-se, e depois porque chamou um 

conjunto de técnicos que eles sabiam de antemão que tinham projectos que davam um certo nome e 

arrancou. 
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E E as vossas parcerias com outras organizações, vocês têm cooperações nacionais e 

internacionais? 

 

R Temos internacionais, sim, agora as “crianças desaparecidas” o “projecto de rua”, o meu projecto 

de rua … 

 

E Vocês têm, qual é o vosso estatuto? É de uma organização não governamental, é de uma 

associação? 

 

R É de uma organização não governamental, é uma ONG. 

 

E Vocês são uma ONG, pronto e as vossas parcerias com outras ONG´s? 

 

R Também funcionam, a rede agora das “crianças desaparecidas”, a nível nacional e internacional 

funcionam, a tal ponto que há dias funcionou em pleno em relação àquela criança belga que o pai tinha 

raptado… no dia em que o IAC assumiu, teve autorização do juiz do tribunal internacional para ir buscar 

as crianças e o IAC foi. E depois internamente teve os seus … É o último projecto que o IAC tem, o das 

“crianças desaparecidas”. 

 

E Vocês criam os projectos internamente ou eles também vos são, também batem à porta 

gente a propor coisas? 

 

R Não, é por necessidade, isso aparece muita gente interessada em fazer projectos da educação, 

é… quer dizer o caminho faz-se caminhando, é nessa perspectiva. 

 

E Analisam o que é necessário em cada momento criar? 

 

R O IAC está em cada momento a dar respostas ao que a sociedade pretende ao nível da criança 

e estes projectos vão surgindo numa perspectiva muito, muito das necessidades… e a Dra. Manuela 

nisso dá muito, dá sugestões, mas dá muito tempo de acção, liberdade aos … 

 

E E a vossa colaboração com a Academia e com as políticas, como é que se faz? Com as 

outras organizações é … 

 

R Não é fácil, mas em cada momento desenvolvemos grandes encontros e chamamos à 

participação, quer dizer, não gostamos de esperar pelos políticos, chamamos os políticos a intervir. Se 

eles naquele campo vêm dar orientação para o IAC em si, ao dar orientação dizem aquilo que pretendem 
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fazer, e o IAC trabalha efectivamente com eles. Se a DREL tem a questão de não dar dinheiro às escolas 

para os técnicos porque já tem os professores, então vai-se ver  não sei quem mais, com o Conselho 

Nacional de Educação, o Primeiro-Ministro…Em relação ao projecto das crianças desaparecidas é com a 

Judiciária, é com o MAI, Ministério da Administração Interna… 

 

E Para cada projecto há um parceiro… 

 

R Em relação à Saúde temos assento nos encontros de saúde do próprio Ministério para 

desenvolver esses projectos, uma parte fica com o IAC…e também não somos um Governo não é? Nem 

pretendemos ser, cada um por si. 

 

E E com a Academia, digamos com a investigação e a Academia vocês também …? 

 

R Os estudos, tudo isso são um cumprimento, quer dizer aqui com a Faculdade com o João e com 

a Isabel Freire, é um dos exemplos tanto aqui em Lisboa como em Coimbra do trabalho que estamos a 

desenvolver com eles… e eles têm beneficiado também connosco, não é? Porque eles concorrem a 

projectos de investigação com o suporte dos seus técnicos… 

 

E Pois e esse papel desses encontros, acha que esses encontros, essas conferências que 

vocês organizam são muitíssimo importantes para o papel que vocês têm na sociedade? 

 

R Sim porque nós só organizamos esse tipo de encontros em função das necessidades e não por 

ser de bom tom ou de mau tom, eu não sei se me faço entender… quer dizer, é em função de as nossas 

necessidades, da nossa realidade que temos muitas vezes de dar o grito da existência… de problemas 

que muitas vezes são desconhecidos,  os políticos facilmente passam por cima e não se olha para 

eles…O problema das “crianças de rua” fomos nós, os “maus tratos” foram tratados pela primeira há 23 

anos na Gulbenkian, foi a primeira organização, a primeira instituição que falou de crianças mal tratadas 

foi o Instituto de Apoio à Criança ao nível da Europa ou do mundo. Por isso em cada momento nós 

denunciamos as situações e denunciamos mesmo, não é uma conferência de imprensa, organizamos 

debates e conferências para o grande debate, não é verdade? Feito para quem de direito pode intervir e 

para o Governo intervir e apostarmos nas soluções, ou pelo menos disponibilizar-se para encontrarmos 

soluções. Em cada momento estamos a denunciar situações de injustiça para com os direitos das 

crianças e isto é fundamental, por isso não pretendemos trabalhar sozinhos e isso é uma questão que a 

Dra. Manuela Eanes sempre frisou, a de nunca trabalharemos sozinhos, nunca, nunca… quer dizer não 

somos a ilha no meio, temos de estar sempre, sempre com os outros ao nosso lado. 
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E E ao longo do tempo que existe o IAC, vocês acham que 25 anos, acha que tem havido 

fases boas e menos boas e isso tem a ver com alguma coisa também da conjuntura política ou 

não? 

 

R Eu estou há 20 e tal anos no IAC, e quer dizer não sinto isso.              

                                                     

E Não sente isso? 

 

R Não, não o poder… 

 

E Nunca, independente da “cor” e digamos e do… Vocês acham que esse reconhecimento é 

independente das políticas partidárias digamos? 

 

R É reconhecido pelos políticos como uma instituição que está efectivamente no terreno e que 

colabora com o Governo, não há nenhuma animosidade em relação ao Governo, nem a este nem 

àquele… 

 

E Nem nenhuma parceria especial?    

 

R Nem temos nenhuma parceria especial… Sim porque sempre que nós pedimos para estarem 

connosco eles estão, a presidir aos encontros, às conferências, ultimamente têm estado nos nossos 

encontros no Auditório da Assembleia, onde todos os partidos estão presentes, estão presentes… 

 

E Olhe eu não tenho assim mais nenhuma questão, só lhe queria fazer uma pergunta que é 

centrada nas outras pessoas que acha que eu podia entrevistar sobre esta questão da definição 

das políticas públicas e concretamente nas questões da educação sexual, se há assim outros quer 

sejam organizações ou pessoas que valia a pena escutar para enriquecer o trabalho?         

 

R Acho que era bom o Sampaio o Daniel, não sei, o Daniel era muito importante… o conceito 

também muito, é parecido com o meu, eu mais próximo do terreno, ele mais noutra perspectiva, mas 

acho que devia ser ouvido, não é?  

 

E E mais? Mais alguém? 

 

R O meu coordenador Manuel Coutinho, posso falar se quiser para ir lá falar com ele ao gabinete, 

dez minutos fala com ele, conversa a sua conversa, ele gosta muito deste tipo de conversas, mais do 

propriamente de conferências, é bom que dê conferências mas gosta de muita informalidade também… 
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E Ele é neste momento o coordenador… 

 

R Secretário-geral do Instituto, com 44 anos mas com uma postura técnica muitíssimo 

interessante. 

 

E Muito bem. 

 

R E muito terra à terra. 


