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E Eu queria começar exactamente pela nossa conversa ali em baixo, ou seja, como é 

que foi a sua entrada para questões da política, o seu percurso, um bocadinho, porque 

isso é importante para compreender quem são os interlocutores destas questões. Como é 

que começou? Como é que passa da vida profissional à vida política e as relações que aí 

se estabelecem? Gostaria de começar por aí… Como é que um médico no fundo chega à 

política não é? 

 

R Um médico e um Agricultor chega à política. [risos] Eu sou oriundo de famílias… de 

uma família de agricultores, até à quinta geração. Esta geração, minha e dos meus irmãos, teve 

outras oportunidades, que eu fui um dos meus irmãos que fui estudar e tendo nascido 

agricultor… O meu pai tinha muita sensibilidade pela área da medicina e, portanto, dar esse 

valor no meu percurso liceal. Na parte terminal do percurso liceal acabei por fazer a opção 

medicina. Falando de algumas afectividades que fui construindo no meu percurso liceal, nessa 

altura e num período … ainda há bocadinho quando falámos fiz entender, e também por afecto e 

por opções também familiares, querendo consolidar a minha formação em uma formação 

efectiva e construção de um ideário para a sociedade. E construí esse ideário com uma 

finalidade que foi conseguir dinheiro, pois o meu curso foi muito exigente para me licenciar, claro 

do ponto de vista académico, mas tive de investir muito sobretudo na prática. Portanto depois de 

me licenciar fiz o meu percurso de fim de estágios, que são habituais, fiz a minha…na altura já 

na minha região… Quando era para fazer os estágios em Coimbra e na Figueira da Foz, eu 

gostei, acabei por gostar da região, por ficar através de concursos para a região, são raízes e 

correntes nós temos afectos muito chegados…e portanto e aí assentei e meti a estaca não é, na 

minha vida geral e familiar, na carreira do estado e também na minha actividade privada e investi 

durante largos anos. Entretanto a minha ligação à agricultura também foi sempre muito forte… 

família, tradição. Com a perda do meu irmão mais velho, que era o responsável, a lógica natural 

era que fosse outro filho a assumir responsabilidade na gestão agrícola portanto, e fui eu o 

conduzido. Eu fui habituado desde miúdo, desde menino, na faina, acabei por, estando lá apesar 
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de clínico e com muita actividade clínica, acabei por reactivar aquela… aquele gosto que adquiri 

desde miúdo como elemento da gestão agrícola, digamos assim, da ligação à agricultura. 

Portanto, depois consolidei essa actividade, também agrícola, fiz investimento, isto para dar o 

enquadramento de depois ter passado para a política. 

 

E Pois, muito ligado há região no fundo isso também, deu-lhe aí… 

 

R Muito ligado à região… portanto durante muitos anos, durante uns 10…15 anos. Não… 

 

E Não exerceu, à política, mas sempre médico, não acumulou.  

 

R Sempre médico…. a politica não se acumula por problemas conjunturais, locais e 

regionais talvez. 

 

E Mas já estava filiado… 

 

R Não estava filiado, participava sempre quando havia eleições e comícios, essas coisas 

todas, eu ia sempre, não é? Fui sempre socialista embora em Coimbra tivesse ali um … uma 

postura mais esquerdizante ainda, mas isso foi passageiro e portanto a minha reposição foi 

sempre na área do socialismo democrático. Só que a minha actividade profissional era muito 

intensa, ainda por cima pública e privada, numa altura em que o ponto de vista, por exemplo, da 

ascensão na carreira era tudo muito exigente, com cursos e investigação - fiz alguma para poder 

apresentar-me nos concursos com armas e bagagem para, enfim ir subindo na carreira, e foi o 

que fiz até 2003 em que fui titulado em chefe de serviço e, digamos aí, do ponto de vista da 

carreira pública atingi um patamar que é o topo da carreira e talvez por outra razão, e talvez 

porque a nível associativo da região da agricultura assumi alguma responsabilidade, enfim numa 

associação de produtores, permanente no meu partido, que eu já era militante há vários anos. 

Mantive-me não como médico mas porque uma representatividade que tinha na área do 

associativismo agrícola, no Douro, por ter sido eleito para o Conselho Regional da Agricultura, 

quanto a ter a minha carreira pública clínica, não deixei de ter alguma prática clínica, muito 

pouca… 

 

E [risos] Actualizar para não perder… 
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R Não é nada fácil… muito difícil. Entendi que fazia sentido, em 20 de Fevereiro ou Março 

de 2005, próximo do dia 11 ou 12 de Março de 2005, eis que estou como integrado, a partir de 

então, nas Comissões de Agricultura e… 

 

E Faz parte das duas…        

 

R Das duas, tem sido muito complicado mas muito gratificante também, porque na área 

agrícola o meu partido deu-me a coordenação da Subcomissão de Agricultura, que é o 

acompanhamento das políticas nacionais e comunitárias. Esta matéria da agricultura é muito 

complexa e exigente. A saúde é público que é uma paixão, a saúde é a minha vida é uma paixão 

não é! E estou com muito gosto com a coordenadora, com o Maria de Belém , e tenho de 

colaborar muito porque como na comissão dos deputados socialistas somos só dois médicos e 

há muita matéria técnica, não é? …e que chega à comissão. Portanto, a minha vida como 

deputado resulta da minha ligação à agricultura e, a minha grande intervenção política dar o meu 

contributo para a minha região, depois é uma confluência de diversas variáveis, não é! É o tal 

bichinho que está cá, é o gosto pela política, que sempre tive, poder ser potenciado, e é 

sobretudo potenciado por aquilo que é o poder, o poder legislativo tem a sua importância e 

grande, não é? O grande poder é o executivo. Nós, de alguma maneira vamos influenciando e 

vamos influenciando directamente o poder executivo, gostaríamos de influenciar mais, e vamos 

também, na medida do possível, construindo algum processo legislativo e eu particularmente 

sinto essa vontade e já a tenho concretizado recorrendo a minhas iniciativas individuais de 

deputados. Eu creio que eu estou já com um portefólio muito interessante de iniciativas, algumas 

que cruzam a agricultura e a saúde, outras que estão prontas. Eu já aprovei várias e estou neste 

momento com três documentos, um que entrou a semana passada, outro que vai entrar talvez 

hoje ou talvez Segunda-feira e tenho outros em carteira que estou a trabalhar. É uma das coisas 

que me gratifica, é poder dinamizar o processo interno, coordenado por mim, introduzir 

elementos de reflexão para os meus colegas socialistas e poder de alguma maneira protagonizar 

um processo legislativo, pode ser um projecto de lei, um projecto de resolução, já fiz vários 

projectos de resolução, gostaria de fazer muitos mais, e depois aí, claro, não faz sentido fazer 

um projecto de resolução relativamente ao qual…esteja contra! Eu gostaria de fazer muitos 

outros… 
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E Como é que é feita essa agenda? Vocês têm uma agenda mais reactiva em relação 

às propostas que vem do poder executivo ou tentam marcar também agenda junto do 

executivo, porque isso é uma relação não é? 

 

R É uma relação, mesmo no nosso partido e com pessoas que nós respeitamos muito e 

que com as quais temos muita interacção e até históricos de relação pessoal, às vezes tem 

falhas e nós compreendemos isso. Por exemplo, enquanto o Professor Correia de Campos teve 

como Ministro eu consegui aprovar aqui um documento por unanimidade, aqui no Parlamento.  

 

E Lembro-me disso na discussão Pública. 

 

R Depois mais tarde o CDS demagogicamente veio para combate da unanimidade … nos 

outros partidos e não… foi um processo que não foi fácil, o Professor Correia de Campos depois 

de alguma reflexão e amadurecimento do próprio documento faz notar a evolução, mas no 

gabinete dele não era unânime e ele foi-se embora. Agora traça-se aqui um caminho, um 

caminho sólido e sustentado que vai ser introduzido nas unidades de saúde familiares, eu tenho 

uma ideia sobre o fundamental, muito clara e inequívoca… também não quero alongar-me sobre 

essa matéria. Mas devo dizer que se eu tivesse poder executivo, estava um bocadinho melhor. 

 

E Mas esse é um caso claramente, em que vocês tentaram matar a agenda do poder 

executivo, tentaram, mas isso a ideia que passa é muito mais uma ideia reactiva de que, 

as coisas tem e vocês estão aqui a dar pareceres e não sei quê… não é bem assim 

então… 

 

R Na maior parte dos casos não é bem assim, na maior parte dos casos nós não temos 

uma postura reactiva, às vezes é demasiado comodista, nalguns casos, noutros decidimos mas 

reflectimos e, digamos, muitos documentos são articulados e andam para lá e para cá. 

 

E Pois, Exactamente. E o trabalho das comissões? O trabalho das comissões ainda 

é um trabalho diferente do que do grupo, porque as comissões integram representantes 

dos vários partidos, não é?                 
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R De todos os partidos. 

 

E Exactamente. 

 

R O trabalho das comissões é de facto muito importante e, como representa todos os 

partidos, representa toda a sociedade, todas as sensibilidades. Dou outro exemplo, fomos 

reactivos mas não só, desde o início da legislatura que nós conversamos com o Professor 

Correia de Campos sobre a necessidade de criarmos uma lei do tabaco e o Professor Correia de 

Campos: “é pá, eu estou a trabalhar nisso” e fez uma Lei muito boa e, quando chegou a nossa 

mão, encontrou da nossa parte, da minha parte e de outros colegas meus, camaradas meus do 

partido, uma grande adesão, mas obteve no grupo parlamentar muitas reacções no que diz 

respeito, e sumariamente, diz respeito aos estabelecimentos de restauração de pequena 

dimensão. Foi aprovado na generalidade, com muitas dificuldades, vários partidos da oposição 

votaram contra, eu acho que não reflectiram bem do ponto de vista da Lei, do ponto de vista 

lógico, para se mostrarem bem, neste caso ainda não se conhecia relativamente alguns grupos 

de pressão que andavam por aí, o caso do canal EURECA, restauração e hotelaria, também 

votaram contra, fizeram aí umas cenas e, na generalidade o Professor Correia de Campos veio 

até explicar a Lei no plenário e teve dificuldades. Mas, ela passou na generalidade e depois foi 

para a especialidade e, na especialidade, tivemos a possibilidade de partir a pedra toda que era 

preciso partir, obtivemos a adesão de outros partidos, sobretudo do Partido Comunista que ficou 

a perceber e a ajudar-nos a fazer alguns ajustamentos. A Lei não é perfeita, no meu ponto de 

vista, não é uma Lei perfeita mas não há leis perfeitas, mas é uma boa Lei. Na questão da 

reactividade, ela foi um ponto de compromisso entre o executivo e poder legislativo, o Professor 

Correia de Campos não queria exactamente aquela última formulação. 

 

E Portanto, muitas coisas também saem de um compromisso entre as duas parte,s 

não é? Entre o executivo e legislativo, não é? Produzem-se essas políticas nesse 

compromisso, outras não, não é?                 

 

R E outras não. 

 

E …Outras, o poder executivo de facto aí como tem… 
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R Tem a faca e o queijo na mão… 

 

E …Exactamente… [risos] 

 

R E nós também temos de ter a humildade para perceber em determinados momentos que 

por razões de… digamos de gestão, às vezes o complexo de recursos e dos agentes… por 

vezes é capaz de ter uma sensibilidade ligeiramente diferente da nossa. E há algumas variáveis 

que nós não trabalhamos, como a variável gestão de recursos financeiros e acho que também 

temos de dar o benefício da dúvida nalgumas “divergências”, que existem entre a nossa posição 

e a posição do executivo. Mas, regra geral, temos funcionado muito bem na legislatura, muito 

bem, eu é a primeira legislatura que estou a fazer, sinto-me bem, e quando entro às vezes 

também bato o pé, a gente também bate o pé; o grupo parlamentar onde chamamos o que é o 

partido governante e, portanto, aí partimos a pedra que há a partir. Se eu não convenço o meu 

governante, o meu executivo, eu também tenho de ter a humildade se calhar pensar que, se 

calhar, não tenho razão. 

 

E E para além desse… ainda à pouco referiu uma coisa que me parece importante e 

que talvez vocês sintam aqui um pouco a pressão da sociedade. De alguma forma vocês 

criam alguns canais de escuta para esses grupos, estas organizações, essas pessoas que 

no fundo também querem influenciar o processo político, falou nesse caso, mas há com 

certeza outros, não é? Como é que é feita essa relação? Como é que vocês geram se 

alguém vos quer vir cá apresentar alguma proposta, mostrar, como é que isso é gerido 

por vocês?             

 

R Há dois níveis. Há o nível do grupo parlamentar, nós recebemos muitos pedidos aos 

grupos parlamentares e depois pedem para ser ouvidos nas comissões. Nós recebemos estes 

dois níveis: grupo parlamentar e comissões. Quando a matéria de facto é uma matéria 

importante, que diz respeito… agora estou me a lembrar… 

 

E Uma nova lei, por exemplo, não é? 

 

R Não mas coisas assim, às vezes regionais, sei lá, um caso concreto… o plano de 

regadio do Alqueva, há determinadas regiões no Alentejo que têm especificidades próprias… 
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E Que querem ser ouvidas e querem se calhar a sua posição…   

 

R Que querem ser ouvidas… e agente olha para o pedido, estão ali, às vezes milhares de 

hectares de regadio, centenas ou milhares de agricultores que querem ser ouvidos, de origens 

indirectas e directas de processos de documentação e um relatório, que normalmente o próprio 

grupo parlamentar… 

 

E Ouve e faz.                                                 

 

R Ouve e faz, quando é na comissão propriamente dita tem outro peso porque depois pode 

ser produzido um relatório e enviado para o governo, tem outro peso. 

 

E E quem é que gere a agenda dessas audições? 

 

R No caso da comissão é o Presidente, no caso do grupo parlamentar é o Coordenador da 

respectiva comissão. 

 

E E na área da saúde, agora vamos mais especificamente para essa área. Na área da 

saúde quem é que vos bate mais à porta? Quem é que tenta marcar ou isso depende um 

bocadinho das coisas que estão em questão, dos assuntos em questão? Nestes anos que 

tem estado, tem sentido que há grupos de pressão organizados, há pessoas que se 

organizam melhor, instituições? 

 

R Tenho-me apercebido de tudo, tanto no grupo parlamentar como na comissão. Depois 

depende das agendas, quando andámos no IVG….  

 

E Do IVG como é que foi? Quem é que…Lembra-se? Recorda-se nessa questão, 

quem é que tentou marcar a sua posição, foi mais ouvido, foi mais interveniente?      

 

R Tivemos pessoas… ligadas… há um fenómeno de organização que marca bastante a 

agenda que são… que  são os grupos mais organizados…por exemplo há um grupo do Seixal, 

são muito activos, não representa muita gente mas representa sempre gente, mas são muito 
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activos e conhecem os canais para cá chegar e eles vêm muitas vezes, ou defender a 

construção de novos centro de saúde aqui, ou defender que as urgências não acabem acolá, ou 

defender pontos de vista que… alguns muito interessantes até, a distribuição recursos naquele 

hospital ou centro de saúde, a falta de médicos, a necessidade de criar este ou aquele 

equipamento. São pessoas muito bem informadas, aqui da cintura de Lisboa, e que mexem 

muito bem. Nós hoje já sentimos que eles não têm grande representatividade, mas a gente ouve-

os, dá-lhe razão nalgumas coisas, noutras não, e promete-lhes que a matéria será trabalhada e 

conduzida para o local próprio. Às vezes… vem no PIDAC a construção de um determinado 

centro de saúde, um plano tem uma fatia no PIDAC, o projecto está feito mas ainda não foi 

lançado a concurso, depois há aquela pressão toda, e pronto, às vezes há vantagens porque 

antecipa-se, se calhar, a abertura do concurso, mas isso são coisas que o poder legislativo tem 

de gerir. 

 

E Quando foi da questão do IVG, até porque como está ligado a uma determinada 

região também, penso eu, deve ter dificuldades, algumas pessoas devem ter dificuldades 

em lidar com isso, não deve ser fácil, não é? Até pela questão da dimensão religiosa que 

isto também tem, se calhar aí as coisas tornaram-se muito extremadas, não houve 

posições muito extremadas? Tentativas de pressão? 

 

R É assim… nós aqui, quem recebemos aqui, portanto, recebemos pessoas de todos os 

padrões de sensibilidade na questão do IVG. 

 

E Ligadas à igreja que se organizaram especificamente até para…Movimento de 

defesa da Vida… 

 

R Exactamente… creio que nessa altura, acho que foram dois momentos de discussão do 

IVG, mas também da procriação medicamente assistida, na leitura que fizemos, nessa sim, 

recebemos mais gente nessa… que propriamente no IVG. Mas também recebemos porque 

criámos, nós próprios, criámos uma agenda na comissão para escutar. Ouvimos muitas 

organizações e depois fizemos um fórum interno, aqui, chamando-os novamente cá e 

convidando os cientistas e os especialistas, médicos, biólogos etc. … que vieram cá fazer, 

digamos, uma conferência.  
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E Isso é uma coisa relativamente nova, essa questão da relação com os 

especialistas, isso aqui há uns anos não era assim tão comum, não é… 

 

R Eu acho que neste caso, eu acho que nós, a Comissão de Saúde, enriquecemos muito 

esta interacção com os grupos, os investigadores, etc. … com a Doutora Maria de Belém. Ela 

tem uma facilidade, já tem uma visão muito holística das coisas, transversal e ao mesmo tempo 

ela é muito assertiva na análise que faz das coisas e tem muita facilidade em explorar estes 

canais de ligação com gestores, com a academia, investigadores, com diversos alvos médicos e 

isso facilitou-nos o agendamento. E, portanto, tivemos cá, digamos, o melhor que temos a todos 

os níveis, organizadamente, tivemo-los cá. 

 

E Também acontece vocês pedirem mesmo estudos, podem pedir um estudo a uma 

academia ou a um grupo de investigadores que o faça, ou tentam mais aproveitar aquilo 

que já existe outras vias? 

 

R Normalmente não encomendamos. 

 

E Não encomendam. 

 

R Não, mas até pelo que existe, não é! Claro que nós poderíamos… somente… nós temos 

um horizonte temporal de 4 anos. 

 

E Pois o tempo também é curto, as vezes para tomar decisão sobretudo as decisões 

têm um tempo, às vezes que …  

 

R Nós não estamos muito habituados a isso, mas temos de caminhar para lá. Os nossos 

investigadores não estão muito habituados a isso. 

 

E Acham estranho esta colaboração com o poder, ou não? Há quem esteja muito 

alérgico a isto ou não, ou encaram bem? 

 

R Nós… eu penso que nós sentimos uma muito boa receptividade dos poderes, mas 

também sentem que esta interacção com o poder político que é boa, porque eles têm 
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necessidade de ultrapassar constrangimentos da sua própria organização, portanto ao interagir 

com o poder político…   

 

E Não vos pedem nada em troca…    

 

R Não, às vezes pretendem-nos influenciar neste ou naquele aspecto, como é normal. 

Agora nós não temos uma tradição, como têm os americanos, menos na medicina mas, por 

exemplo mais nas ciências biológicas, nas ciências agrárias temos um défice extraordinário de 

investigação científica e temos grandes investigadores, não sistematizamos, não coordenamos, 

andamos a investigar coisas que não valem nada, não servem para nada e precisamos, aí sim, 

sobretudo aí, de sistematizar tudo o que existe e desafiar, encomendar aos investigadores este 

ou aquele estudo. Já ouviu falar no…no declínio do montado… há 40 anos que as aves morrem 

e ninguém sabe porquê. Portanto, neste momento, no dia 04 de Dezembro de 2008, há a UTAD 

de Vila Real, Nisa e Lisboa, a Universidade de Évora e a Universidade do Algarve a investigar, 

tantos investigadores a investigar a problemática do montado, sem eles cruzarem informação 

uns com os outros. 

 

E Pois… e se calhar aqui também, depois esse cruzamento faz-se também aqui com 

o poder…  

 

R Faz-se, só que nós identificamos, primeiro coisas sobreponíveis que andam a fazer aqui 

e acolá, estudos que não valem nada, não têm interesse nenhum, alguns dos quais já foram 

feitos e agora é apenas o… e depois eu pergunto então é que… 

 

E A academia também está muito fechada sobre si própria, é isso que quer dizer? 

Também se fecha? 

 

R Ela também se fecha e insiste, os investigadores têm uma tendência natural para 

fazerem o seu percurso e depois chegarem ao congresso e apresentarem o seu trabalho 

“notável”, pronto… 

 

E A sua ligação à sociedade também é questionável? 
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R À economia, às empresas. Mas, está prestes a dar o salto. Por duas razões, primeiro 

porque o poder político actual está a privilegiar mais a investigação científica, temos indexado à 

investigação 1% do PIB, o que é notável para um país como o nosso. Isto é criar as condições 

para haver mais bolsas, para haver mais gente, mais emprego na investigação mas, também, 

para desafiarem, encomendar…para pôr os investigadores a trabalhar no sentido da economia, 

com deadline’s para termos a investigação de facto ligada à economia, conforme os Americanos, 

com todos os defeitos que eles lá têm… mas, acho que têm avançado, mais do que nós. 

 

E E na relação…  eu como tenho as políticas de educação sexual e elas cruzam 

muito a saúde com a educação. Como é que vocês fazem também essa relação entre o 

trabalho das comissões, ou seja, quando o assunto não é exclusivo de uma determinada 

comissão, mas até se liga a duas ou mais, como é que é feita essa… Porque imagino que 

no IVG, e é quase sempre a propósito disso, não é, que aparece também a questão da 

educação, não é, quer dizer aquilo não é um problema de educação mas, quase sempre, 

depois vem-se buscar as questões da educação. Como é que foi essa discussão? A última 

assistiu, não é? Até esteve presente… 

 

R No caso do IVG, nós, sobretudo, trabalhámos sozinhos. 

 

E A educação esteve do seu lado e vocês do vosso, e isso foi visto mais como um 

problema de saúde. 

 

R Mais como um problema de saúde. 

 

E Pois, não foram… no entanto, depois à partida hão-de se perguntar o que é que a 

escola faz sobre isto? Como é que são as questões da educação? Pelo menos nos 

plenários depois isso aparece sempre… 

 

R Depois aparece, agora, nós já tivemos matérias, aqui, em que trabalhamos com outras 

comissões. Nós trabalhamos, sobretudo, como disse, a PMA e a IVG… como a questão da 

educação sexual tinha sido trabalhada noutra legislatura…. é uma matéria que está legislada e 

bem legislada, está consolidada do ponto de vista legislativo, mas naturalmente com os 

problemas todos de operacionalidade e como esta operacionalidade, embora sendo transversal 
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ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, mas do ponto de vista legislativo parece-

nos que o principal, o fundamental está feito, nós não trabalhámos, pelo menos, com a 

Comissão da Educação. 

 

E Mas ainda recentemente o Bloco de Esquerda veio outra vez dizer e lançou aí 

discussão, de que não se fazia nada nas escolas de que de facto as coisas não estavam a 

funcionar, não sei por que parte mas apareceram aí, acho que eles lançaram ou tentaram 

agendar essa questão. Portanto, também… como é que vocês… Vocês têm alguma forma 

de fazer o acompanhamento dessa produção legislativa, de criar ou quer dizer, depois de 

a lei estar feita isso passa para as instituições que a têm de operacionalizar e vocês 

perdem um bocadinho a capacidade de perceber até que ponto aquilo está, ou não a ser 

trabalhado? 

 

R Nós temos obrigação de acompanhar, no conjunto do país, de saber se as coisas estão 

a ser feitas, os vários constrangimentos, e poder, digamos, construir… eventualmente se for 

necessário e se sentirmos que a legislação é omissa em determinada matéria, temos obrigação 

de construir algo para ultrapassar este constrangimento. Mas, o que temos detectado, de facto, 

são questões de natureza operacional. 

 

E Portanto os constrangimentos não estão na Lei, estão fora, estão nas instituições 

que têm que… 

 

R Nas instituições, nas pessoas, nos grupos, na nossa cultura, na maneira de funcionar 

ainda dos hospitais e centros de saúde, e todas as variáveis à volta das associações de pais, de 

gestão das escolas, portanto, da comunidade escolar. Há aqui muitas variáveis com alguma 

complexidade, portanto, isto merece uma intervenção legislativa ou não merece? A mim parece-

me que não,  porque os instrumentos existem, então porque é que isto não funciona? E nós aí, 

de facto, não temos tido interacção com a Comissão de Educação, não temos tido, a verdade é 

essa. 

 

E Para essas matérias, por exemplo depois nós sabemos e ainda agora com o dia 

primeiro de Dezembro as questões da SIDA, que terrivelmente nunca mais baixam e 

somos confrontados com estas coisas, que nos deixa um bocadinho uma interrogação 
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face à legislação que está produzida, quer dizer como é que não produziram efeitos à 

partida…? 

 

R Pois, uma coisa uma coisa é a legislação outra coisa é a operacionalização. Nós quando 

olhamos para a operacionalização e depois para tentar ver o que é que se está a fazer, que 

resultados estamos a obter, temos isto, temos de ser dramáticos! E a questão resulta nas 

escolas? Estamos a fazer aquilo que a Lei prevê? E porque é que não estamos? Estamos a 

fazer planeamento familiar? Em que percentagem? 

 

E Exacto, os centros de saúde, em princípio, devem ter todos Planeamento 

Familiar… 

 

R Pois, estamos a caminhar bem ou mal? Mas também temos de ter a lucidez, o Bloco de 

Esquerda não tem, de perceber os fenómenos locais e regionais. Nalgumas comunidades o 

processo não tem avançado tanto como noutras, e metade porque nós temos de trabalhar com 

as pessoas que temos lá. 

 

E Isso, pessoas que rejeitam, pessoas que têm ainda hoje em dia receio, medo 

acham que é no fundo privado ou acha que isso já não? Porque tem essa ligação, essa 

região que à partida também deve ser uma região conservadora, desse ponto de vista. 

Também sente porque esteve num centro de saúde, e não sei se tinham planeamento 

familiar lá se não tinham?   

 

R Olhe eu, absolutamente…era uma das responsabilidades…Para responder à questão da 

cultura local e da região. Eu, as minhas adolescentes, as minhas, procuravam-me… não no 

centro de saúde, mas em minha casa, eu trazia os anticoncepcionais do centro de saúde para 

dar as minhas adolescentes, elas não iam ao centro de saúde. 

 

E E o porque será isso? Vergonha? Medo de serem faladas? De ouvirem? É muito 

isso não é? Ainda hoje… 

 

R Eu não posso obrigar, ou seja, não posso obrigar a minha funcionária administrativa que 

está ligada a uma equipa de saúde que ela tem de cumprir o sigilo. Temos de perceber que 
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temos uma realidade cultural local, eu se fizer o registo da Maria Susana…que foi lá buscar a 

pílula, que foi lá… 

 

E Isso vai saber-se…  

 

R No dia seguinte e a miúda… se eu fizer isso a uma ou duas, eu perco a minha relação 

com aquela malta, eu nunca mais os apanho, para lhes dar o preservativo, para lhes dar 

informação. 

 

E Por isso a questão da escola, talvez na escola fosse mais fácil ou até ia mais… 

 

R Temos de ser todos, agora temos que ir avançando. A questão do planeamento familiar 

e a questão do trabalho com jovens, com os jovens tem que se trabalhar dessa maneira com 

uma relação de confiança, falar com eles ganhar a confiança deles e acho que o médico de 

família tem responsabilidade nisso.  

 

E Não gostam muito, pois não? Isso é uma área, porque lembro-me de falar com 

alguns médicos e eles dizerem que havia pouca gente queria fazer. 

 

R Depois temos o planeamento familiar, as pessoas têm de fazer planeamento familiar. O 

médico de família, que é responsável por mil e quinhentos ou mil e setecentos, bem x senhoras, 

x jovens e relativamente a essa população feminina tem que existir, ou seja, se até aqui as 

coisas iam funcionando… agora têm de passar a funcionar na mesma, não é por acaso que 

estamos a caminhar para as unidades de saúde familiares. Nós, nas unidades de saúde 

familiares sabemos qual é a percentagem de população coberta pelo planeamento familiar, 

quantos testes papa nicolau foram feitos este ano, tudo é registado on-line, há objectivos e há 

avaliação do desempenho. É este passo que está a ser dado do ponto de vista da organização, 

não vai fazer tudo este passo… mas vai melhorar as coisas. Eu preciso de avaliar o 

desempenho do médico de família, de uma equipa de saúde, e preciso de saber os números, 

das mamografias, dos papa nicolau, as consultas que foram feitas, o planeamento para 

diabéticos, os hipertensos, todos os grupos nosológicos, eu preciso de ter dados concretos, 

dados reais fiáveis e passo a tê-los com a organização que o agregados de saúde familiares 

passaram a ter, que teoricamente, se vai estender e generalizar a todos os centros porque 

costar
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vamos ter agora a partir de Janeiro os ACS, que são Agrupamentos de Centros de Saúde. É 

uma nova gestão e é uma nova forma de organizar e de pôr a funcionar os serviços e nos ACS a 

questão da informação circular on-line… e os registos vão ser obrigatórios e a questão da 

Avaliação do desempenho vai-se colocar. Quando falo em registos obrigatórios volto à questão 

daquela jovem que… 

 

E Pois sim, sim… 

 

R Mas, precisamos desse registo, eu posso proteger, o caso que aqui se põe em questão 

é nos adolescentes, posso protegê-los, tenho maneiras de os proteger, mas tenho de fazer 

registos, para saber que houve x cidadãos a quem foi conferido...  

 

E Pois e o trabalho de prevenção também, se calhar, não passa só por esse 

atendimento porque as pessoas queixam-se muito, as escolas sobretudo queixam-se 

quando falam dos centros de saúde, quando tentam que eles venham à escola fazer um 

trabalho mais específico, muitas vezes recebem como resposta de que não têm tempo 

para esse trabalho, porque é visto muito mais como uma consulta, a remediação, quer 

dizer o trabalho do médico ainda é o trabalho do tratamento, não é da prevenção. 

 

R Isso também é verdade. Eu entendo que essa ligação à escola deve ser 

preferencialmente feita por médicos de saúde pública, não propriamente…esses médicos são os 

primeiros na ligação á escola. 

 

E Até porque parece que a consulta… que eles não vão poder fazer consulta como 

os outros, ou pelo menos dizem qualquer coisa, reduziram qualquer coisa… 

 

R Não eles não têm, portanto o médico de saúde pública é um médico que não faz 

consultas, consultas curativas. 

 

E Quer dizer, esse é um trabalho que lhe pode ser encomendado… 

 

R O médico de saúde pública pode fazer consultas, não está proibido de as fazer, mas do 

ponto de vista da organização do trabalho e da própria formação específica, ele está muito mais 
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virado para a prevenção e a todos os actos de ligação à comunidade que impliquem essa 

prevenção. Portanto a educação para a saúde como todas as outras variáveis e portanto é 

preferencialmente, é mais, com os médicos de saúde pública. Acontece que, nos últimos anos, 

tem havido uma rarefacção de recursos médicos de todas as especialidades mas, muito na 

saúde pública, eu acho que, nos últimos anos, últimos 10 anos , o poder político tem andado um 

bocadinho distraído nessa matéria. 

 

E Eles sentem-se mais desvalorizados, queixam-se muito não é?   

 

R Mais desvalorizados, queixam-se muito e têm razão. 

 

E Pois, porque esse sector da prevenção é um sector que se calhar se podia, de 

facto ser imputado como uma responsabilidade social importante, não é? Em termos do 

IVG, como foi o último, o que acompanhou mais, vocês têm alguma ideia da aplicação da 

Lei, dos seus resultados, de alguma forma isso chega-vos, esse feedback? 

 

R Nós não temos números absolutos e os relativos também não são muito fiáveis, ainda é 

cedo, para podermos fazer uma boa avaliação. Agora, a sensação que temos quando vamos 

pelo país e quando interagimos com os centros de saúde e com os serviços de ginecologia é que 

a Lei está a ser aplicada. 

 

E Não obstante haver aquela ideia que alguns médicos poderiam e podem recusar, 

não é? Não há dados que também permitam perceber se isso é significativo ou se é 

apenas grupo de médicos muito reduzido. 

 

R Eu penso que não é muito significativo, eu devo dizer que nalgumas instituições houve 

uma variação… 

  

E Tipo objecção de consciência, não é? 

 

R Objecção de consciência de vários médicos, eu posso dizer que num centro de saúde da 

minha zona em doze médicos, dez fizeram objecção de consciência. 
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E Isso é muito…será pela cultura da zona, qualquer coisa, o que é que se passa, não 

é? 

 

R Eu interpretei, até porque os conheço, interpretei de facto que naquela altura, a quente, 

como uma reacção deles relativamente à Lei, no entanto, as contradições são muitas no 

comportamento desses meus colegas. 

 

E Será posição de consciência ou mesmo política não é? 

 

R É política mesmo. 

 

E É mais às vezes até posição política.  

 

R É posição política, até porque todos eles já referenciaram doentes deles para as 

chamadas abortadeiras, noutro tempo. E, portanto, é uma contradição, eu defendi a Lei do 

aborto, não por uma matéria política, mas defendi a Lei porque quero defender e proteger a 

minha população e tenho experiências muito ricas no exercício clínico, tudo o que fiz foi muito… 

no exercício clínico tive situações alternativas, não de dizer “Hà fulana e sicrana que fazem 

isto… “ como último acto desesperado, mas tive situações e muitas recusadas que reflectiram 

recusaram a procurar e hoje têm lá os garotos, não é? Daí que uma coisa importantíssima é a 

possibilidade de reflectir, aquele período de 72 horas para reflectir, eu acho que deve estar aí o 

médico, o médico de família que é em quem os casais mais confiam, este momento é muito 

importante neste ciclo, porque nós temos de dar tudo por tudo para ajudar as pessoas e ajudá-

las a reflectir no melhor caminho, quando aquele caminho está absolutamente… a convicção é… 

hoje temos uma solução legal, segura…é a vantagem da lei, não é! 

 

E Quando, aqui há uns tempos não é, houve aquelas questões que os pais 

rejeitaram, acho que se calhar ainda não estava aqui porque eu acho que foi em 2004, 

tenho impressão, quando houve aquela… pronto passou para a opinião pública a ideia 

que os pais estariam a rejeitar um  Manual de Educação Sexual… rejeitaram um Manual 

que estava na escola.  

 

R Foi em 2004 exactamente. 
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E Exactamente, na sequência disso o Governo chamou a comissão, pediu uma 

comissão de educação sexual, que foi liderada pelo Professor Daniel Sampaio, quero lhe 

perguntar se vocês, de alguma forma, colaboraram com essa comissão, foram ouvidos, 

ouve alguma relação convosco ou não foi feito nada?  

 

R Nesta legislatura não, não houve nenhum tipo de audição ou de reunião com essa 

comissão, de facto nós sentimos que as coisas, apesar de tudo vão avançando, esta 

perturbação que está a acontecer nas escolas não está a ajudar nada… mas, senti que, a 

comunidade escolar no seu todo, se nos fixarmos à data de 99, quando a Lei foi feita, eu acho 

que as coisas têm melhorado… do ponto de vista da postura dos pais, da comunidade escolar 

no seu todo, dos professores… eu acho que as coisas têm melhorado. Mas, isto é um trabalho 

persistente, contínuo, isto não se resolve com uma varinha de condão, como às vezes o Bloco 

de Esquerda pensa, isto é um trabalho permanente, é a persistência… é o contínuo que pode 

vir… que vai, com certeza, trazer resultados porque a questão da educação sexual é educação, 

é com o tempo. 

 

E Tem de ser a educação para a saúde não é? Aliás depois a própria comissão 

acabou por criar uma coisa que era a educação para a saúde, onde englobava as áreas 

todas, a questão no fundo que eles remetem para a escola, a criação, a figura de um 

coordenador de escola, de educação para a saúde que é na mesma um professor que tem 

as funções lectivas normais, não sei se tem algum tipo de redução, se não tem, e 

portanto, se deixa muito ao critério de cada escola, poder fazer isso ou não poder fazer, 

poder fazer bem ou não poder e portanto que é depois difícil perceber até que ponto é que 

as coisas estão a ter algum efeito ou não estão, não é? Acho que recentemente o próprio 

Professor Daniel Sampaio veio dizer que afinal não reconhecia que se tivessem produzido 

grandes efeitos, não sei se eles também pensam que por terem as coisas no papel depois 

elas mudam milagrosamente nos sítios, mas parece que…  

 

R Quando nós pensamos que resolvemos as coisas de um momento para o outro, depois 

ficamos frustrados porque não conseguimos. Eu acho que é preferível olhar no espaço de uma 

década, olhar para 99 ou 98, avançámos ou não avançámos? Podíamos ter avançado mais 
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depressa, claro. Eu, na minha qualidade de político do Partido Socialista, posso dizer que 

perdemos tempo nalguns momentos da nossa história, da nossa evolução política porque eu, na 

minha área concreta, clínica mas também penso que nestas áreas que não tivemos sempre uma 

coerência, acho que é político, interrompido por dois partidos de direita entre 2001, 2004 e 2005, 

2001 e 2005 acho que aí perdemos algum tempo… bom, mas as pessoas já foram avaliadas, já 

foram… o poder político mudou agora é outro poder político vamos olhar para isto tudo com a 

ideia que isto é um processo persistente e contínuo que deverá, tem etapas, tem metas mas que 

tem, essencialmente, a mudança cultural, dos cidadãos, das famílias, das comunidades. Essa 

mudança cultural é lenta, eu hoje vou a uma escola difícil, vou uma escola, a uma básica falar 

com os miúdos e só falo com os miúdos com na presença dos pais, sendo os pais “boas e más 

coisas”, e falo sobre esta matéria… bom acho que isto há 20 anos era impossível. Falo sobre 

alimentação, como fazer a comida, os diversos nutrientes e a forma de os tratar, o que é que é 

uma alimentação saudável, o que é o comportamento cívico das pessoas e, nessas matérias, o 

que é biológico, o que é psicológico, o que é social. E, portanto, uns fazem outros não fazem, 

agora, hoje é possível fazer isto e sentir da comunidade, uma adesão, um caminho e sentir que a 

comunidade está a caminhar. Há elementos hoje que nos indicam que a comunidade assimilou 

algo positivo. 

 

E Tem estado a apostar nas diferentes questões da saúde… nas questões da saúde 

já não só pedagogia. 

 

R E da sexualidade já tem outra abertura, o tabu antigo está-se a desvanecer. Agora se 

agente olhar em 10 anos, fizemos muito, fizemos pouco, eu acho que fizemos alguma coisa. 

Agora… 

 

E Pois o que se questiona é se… é verdade que os comportamentos hoje são muito 

diferentes, não é? A questão é se não são também os próprios comportamentos mais de 

risco do que foram antes, até porque essa abertura também se deu nos jovens, não é? E 

vê-se que isto não é um tabu proibido, não é, mas se calhar isso não é associado depois 

há ideia, atenção que há aqui riscos que nós também estamos a correr, não é? Como é 

que eu hei-de dizer, se por um lado isso é positivo, deixou de ser assunto tabu mas, por 

outro lado, também o facto de falar em todo o lado também ajudou a nova ideia que é mais 

fácil, que é mais aceite, que já não é proibido mas, não sei se isso está associado a uma 
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responsabilidade da parte deles também e uma educação dos próprios afectos, não é? 

Porque tratam o ser humano como um ser vegetal, como uma coisa se calhar isolada, mas 

um olhar para isto e acho que nisso é que se calhar eles não estão a ser muito ajudados, 

as famílias ainda têm dificuldade em fazer e a escola quase não tem tempo. 

 

R Exactamente, agora nós precisamos de chegar primeiro do que outros agentes, ou seja, 

nós, centro de saúde, enfim, o sistema educativo nessa modalidade precisa de abordar essas 

matérias e chegar primeiro de que outro tipo de agentes informativos que vêm perturbar e 

quando os pais sentem aquela dualidade…Por um lado, é pá, falar nisto, eu à mesa não vou 

falar disto, falar nisto é uma matéria que está por todo o lado.  

 

E Está por todo o lado, nas novelas… 

 

R Está quase em tudo. Os pais vão-se aperceber, sentem-se ultrapassados por toda 

aquela informação que vem informal, internet...  

 

E Informal, internet, televisão… 

 

R Se os agentes a tempo e horas chegarem, respeitando a sua própria cultura e sabendo 

transmitir, interagir com eles de uma forma correcta eu penso que eles hoje já estão abertos a 

isso, há 10 anos fechavam a porta, a isto e a outras coisas, mas hoje já estão abertas e nós 

temos que fazer isto porque os pais, neste momento, estão perturbados, estão nesta dualidade, 

mas já estão receptivos e se nós não chegarmos a eles, chegam os outros primeiro, e se 

chegarem os outros primeiro é com informação completamente deturpada, carregada de 

irracionalidade, sobretudo na sexualidade… 

 

E E será que a formação dos médicos de família também é suficiente para eles 

poderem ver esse trabalho, como um trabalho deles grátis, pago?  

 

R Eu penso que sim, penso que é. O problema dos médicos de família tem a ver com 

aquilo que vimos à bocadinho e, quando eles dizem que não têm tempo, é verdade, não têm 

tempo de ir à escola. O médico de família, hoje, tem a sua carga de trabalho terrível, agora ao 

fazer o planeamento familiar… 
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E É as gripes… é não sei quê… sobra muito pouco tempo… é tudo…          

 

R O médico de família é responsável por uma determinada população e nessa população 

ele tem que intervir e ter os grupos de risco todos controlados e ter os procedimentos e os 

protocolos todos aplicados e, nesses protocolos todos, está o planeamento familiar, ele tem de 

ter a população, com o objectivo da população a 100% estar coberta pelo planeamento familiar 

e, se o fizer, é uma responsabilidade dele, médico de familiar, se o fizer tem logo há partida tem 

na sua comunidade uma percentagem grande de adolescentes, enfim, uma população alvo 

coberta por um planeamento, coberta por um discurso de educação para a saúde. Agora, a 

questão das escolas, a ligação às escolas , é que é mais complicado, as escolas, estas matérias 

têm de ser, e acho que foram, já introduzidas transversalmente em diversas matérias, eu acho 

que isso é consensual. A figura do coordenador, eu acho que é positiva, que é importante, agora 

o coordenador precisa ter também umas guidelines de actuação e precisa, provavelmente, 

quando tivermos uma gestão nas escolas mais efectiva, provavelmente teremos aí a função do 

coordenador… 

 

E Mais reconhecida… 

 

R Mais reconhecida… Ora bem nós estamos a caminhar para um voo de descentralização. 

A ideia de vamos formatar uma coisa em Lisboa e depois as outras escolas fazem o mesmo, 

essa ideia acabou. A primeira reforma a fazer na Educação, na minha opinião, era a reforma da 

Gestão das Escolas. 

 

E E nós tínhamos falado pouco, ou não falamos quase nada, nas organizações da 

sociedade civil, elas queixam-se muito, elas acham que, por exemplo, uma das formas de 

fazer isso seria garantir financiamento para que elas fizessem, não é, há algumas 

organizações nesta área, eu sei lá, tantas, a Fundação comunidade contra a SIDA, a APF, 

que reclamam um bocadinho que o poder político as ignora e tenta fazer corrente directa, 

portanto, tenta relacionar, elas se calhar podiam estar ali num terreno em que podiam 

ajudar os médicos ou escolas, mas esse papel nunca lhes é conferido, nunca lhes é 

reconhecido, têm de estar sempre numa pressão permanente para que possam ter algum 

protagonismo. Por isso é que eu ainda há pouco perguntava se batiam à porta, era para 
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ver se, como eles reclamam fazem essa reclamação, como é que eles vos fazem sentir 

isso, ou fazem chegar isso, não é? 

 

R Eu penso que as organizações não governamentais todas são importantes e precisas na 

nossa sociedade. Agora, eu também acho que elas não devem viver debaixo do chapéu-de-

chuva do estado, que é  nossa cultura autorizá-las para tal, não pode ser. Provavelmente muitos 

de nós estarão ligados a esta ou aquela organização, da cultura, do desporto da área recreativa 

ou de intervenção cívica e nós percebemos e temos de perceber…que será a nossa dinâmica, 

dinâmica de grupo da nossa organização que deverá ter um sentido mas, não deve viver, ser 

financiada pelo estado. Eu pertenço a um grupo, um Club Rotary e nunca pedimos um tostão ao 

Estado, no entanto, já vacinámos milhares e milhares de pessoas contra o poliomelite, que foi 

erradicada do planeta, já mandámos toneladas de livros para Timor e para Angola e para  

Moçambique , já mandámos milhões de contos por causa do paludismo em África, bom isto é 

uma coisa que nos gratifica, não é, quem está no voluntariado está com espírito de missão, 

espírito do voluntário que assumiu um compromisso cívico e que sem lucros à partida, com os 

meios próprios que advêm  também do próprio descompromisso, digamos assim, com o poder 

instituído. Agora, se nos colocamos debaixo do chapéu e dependemos de um subsídio, não faz 

sentido porque Estado tem os seus mecanismos, tem as suas agências, as suas funcionárias, 

tem as suas organizações que tentam dar o máximo, e, portanto, se não forem suficientes tem 

de engrossar as suas próprias organizações, as suas próprias instituições, deve avaliá-las, pô-

las a dar o melhor possível e devem ficar para as organizações não governamentais outro tipo 

de missão que é complementar e é muito importante e nesta área é, agora eu não estou para 

que o meu Estado subsidie uma organização não governamental que vai transmitir para lá 

valores a aproveitar doações, ainda por cima pagos pelo meu… 

 

E Mas isso aconteceu, não estou a dizer que foi nesta legislatura, mas ao longo da 

história tem acontecido… 

 

R Claro, mas o Estado não pode ser capturado por esses grupos, tem de ser livre e 

independente. É de quatro em quatro anos auditado, avaliado e se a sociedade entender que 

este modelo, esta forma, esta cultura de organização e de trabalho não serve, então vota 

noutra… Agora não podemos andar aqui a misturar as coisas e as organizações não 

governamentais são imprescindíveis, são muito importantes mas não podem viver… poderão 
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receber eventualmente apoio logístico sim e eventualmente qualquer outro apoio para a sua 

organização e subsistência, mas não agora… 

 

E São elas que fazem o melhor trabalho… são elas as melhores a fazer isso e, 

portanto, quando damos há escola e não a elas esta coisa, tende a haver que… eles são 

os mais competentes na área, portanto… 

 

R Nós aí poderíamos ter um caminho, quer dizer se eu chamar outsourcing, quando 

reconhecemos que o estado não é suficiente, então nós abrimos um concurso, as pessoas 

concorrem e o estado escolhe o melhor. Fez-se isto na prevenção rodoviária, por exemplo. 

Então, abre-se um concurso á sociedade e quem quiser concorre e concorreram, este é o melhor 

porque há um júri que avaliou, há uma grelha de avaliação e então vem contrata, ora pega lá um 

milhão de contos e faz-nos a educação sexual aqui ou acolá, mas não é isso que elas querem, 

porque essas organizações não são avaliadas, nem auditadas por ninguém e o Estado é, o 

governo está quatro anos e é avaliado e portanto essas organizações não são, portanto têm de 

viver dos seus próprios recursos, daquilo que a sociedade lhes dá, daquilo que venderem. Toda 

essa dinâmica que é interessantíssima… 

 

E É interessantíssima, mas estas relações com o poder também são muito 

complicadas. 

 

R Muito complicadas…                                                 

 

E Muito complicadas porque a relação entre um e outro nem sempre é muito clara, 

depois encontramos pessoas que foram Ministros, Secretários de Estado, etc. … e 

portanto toda esta relação é de uma natureza muito complexa… 

 

R Mas temos de nos perceber uns aos outros e perceber “quem é quem” e como é que 

podemos funcionar uns com os outros para sermos mais eficientes para a nossa sociedade, se 

não fizermos assim, andamos aqui a baralhar tudo. Há bocadinho falei-lhe na poliomielite por 

exemplo, é um exemplo, a poliomielite foi erradicada através de um grande movimento mundial e 

conseguido entre três agentes: os rotários de todo mundo; Bill Gates e o Banco Mundial. A 

poliomielite foi erradicada, bom, não houve um tostão de um governo e os rotários não vão agora 
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dizer: “ei, coitadinhos de nós, ninguém nos dá nada”.  O rotary’s faz o seu papel para o 

financiamento interno, vende produtos, vende serviços e, portanto, têm dinheiro para fazer outras 

coisas, só para isto ou para bolsas de estudo, como sabemos. O banco mundial é uma outra 

estrutura  e o Bill Gates é um individuo que chegou a uma determinada altura, podre de rico e 

pensou “e pá, eu vou viver mais vinte anos, o que é que eu vou fazer? Vou  continuar a acumular 

riqueza… Não! Vou pelo mundo fora fazer coisas boas para os cidadãos, tenho que viver muito!”  

 

E Temos empresários destes em Portugal, também? 

 

R Não. [risos] Actualmente eu acho que, pronto, nós temos o que são… 

 

E À nossa dimensão não é? Pronto eu acho que assim o essencial está trabalhado, 

só lhe queria perguntar outras coisas, que é a questão da documentação a ver se tem aí 

algumas coisas consigo, ou seja, como é que nós podemos aceder a documentos que 

tenham sido produzidos no âmbito das comissões parlamentares, por exemplo, sobre 

estas questões? Uma coisa é a Lei, outra coisa é, será que há outros documentos de 

reflexão que possam ser consultados ou não, como é que isso funciona? Se calhar isto 

até podia perguntar mais à Professora Maria de Belém… 

 

R Nós, por uma questão de… nós, individualmente, cada um de nós, tem um dossier sobre 

isto e sobre aquilo, mas são normalmente coisas de… mais as intervenções que fizemos, agora 

a Comissão em si e os serviços de apoio à Comissão, normalmente fazem um ficheiro e uma 

organização e um arquivo dessas matérias.  

 

E Isso é tudo com o secretariado, para puder aceder é no secretariado? 

 

R Sim, a documentação, sobretudo nesta legislatura o que foi imediato foi o IVG, estas 

matérias passaram um bocadinho ao lado… 

 

E Pois, mas por exemplo, sobre o IVG se houve consulta, muitas vezes houve 

audições, há registo das audições… 

 

R Isso está tudo na… 
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E Se isso pode ser consultado ou não... Não faço grande ideia, mas depois falo com 

ela… 

 

R Eu penso que depois pode ser… nós quando temos uma adição fazemos uma acta com 

a proposta mais ou menos rica, nós, por exemplo, na agricultura, como sou eu que coordeno, 

fazemos uma acta e fazemos a gravação, e quando precisamos de produzir um relatório, vamos, 

mandamos… há um serviço na Assembleia que faz a transcrição. Por exemplo, nós fizemos na 

reforma de ( ?) desenvolviamos vinte e tal organizações, e depois aquilo foi tudo passado a 

papel e agora vamos produzir. 

 

E Os relatórios pequeninos são muito mais que o relatório já…  

 

R Eu não sei que sínteses têm neste momento, nós temos bons serviços, temos três 

juristas, pessoas muito qualificadas, não sei exactamente o que é que está… as actas são 

coisas simples, agora do ponto de vista do material mesmo só falando com a Dra. Maria de 

Belém. 

 

E Sim, eu vou falar… depois quando vier cá falar com ela, pergunto-lhe. Outra 

questão é, sobre  pessoas que acha que eu deveria de alguma forma escutar, atendendo a 

que isto é um trabalho na área, entre a saúde e a educação, não é, porque a promoção da 

saúde tem sido dessas duas… se há mais alguém que acha que seria importante pela sua 

experiência, pelo trabalho que tem desenvolvido, poder escutar. 

 

R Já ouviu  gente da educação? 

 

E Aqui da Assembleia ninguém, não me foi sugerido ninguém, por mais estranho 

que eu própria possa achar, sugeriram-me Governantes e Ex-Governantes, Ministros e 

Secretários de Estado, mas não foi sugerido ninguém daqui… 

 

R Eu penso que é importante ouvir, porque eles têm uma experiência, porque é assim, se 

fosse na área da saúde há os médicos e depois há outros técnicos disto ou daquilo, mas há uma 

profissão aqui muito presente que são os Advogados  [risos] e os professores na maior parte 
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deles estão na educação. Muitos deles não deviam estar, porque praticamente o corporativismo, 

mas estão… porque são pessoas que os partidos aproveitam, porque quem faz a gestão dessas 

matérias é a directoria parlamentar, naturalmente que… por exemplo, parece um paradoxo, eu a 

dada altura queria sair da saúde, carregar com todos os assuntos da agricultura foi… tenho que 

ir a Bruxelas várias vezes e o Alberto Martins disse “Ó Jorge, nem penses!” Mas, agora na 

Comissão de Educação são quase todos professores, e alguns deles, com uma larguíssima 

experiência de ensino e de gestão. Muitos deles foram directores de executivos, portanto essa 

gente eu acho que tem muita… 

 

E E nomes, [risos] eu precisava, tem que me sugerir um nome, alguém, até porque 

os ouve falar nas suas intervenções públicas na própria Assembleia… 

 

R Bem, há uma pessoa muito importante aqui… acho que pode ter muito futuro na política 

em Portugal, por ser jovem e ter know-how, é uma pessoa com grande progressão de 

conhecimentos e informações que é o Tó Zé Seguro que é Presidente da Comissão de 

Educação. 

 

E Mas ele não é Professor pois não? É que eu também não percebi muito bem essa 

passagem… 

 

R Não. É aquela gestão política que às vezes os partidos fazem, não é?! Porque o 

Presidente da Comissão não precisa de ser daquela área.  

 

E Exactamente, neste caso também não é…embora tenha sido Ministra, é diferente 

aqui… 

 

R Precisa de… A Maria de Belém antes de ter sido Ministra esteve no centro regional do 

IPO… 

 

E Pois, exactamente, sempre na área da saúde… 

 

R Sempre e num lugar de direcção ou de gestão… é uma pessoa com um Know-how… 
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E Pronto, eu é o Presidente a pessoa em primeiro plano e assim diga-me um 

segundo plano, porque eu posso não conseguir chegar até ele e, portanto… 

 

R Ele é uma pessoa extraordinária, muito simpática… 

 

E E que nos responde… Uma coisa interessante para mim neste estudo, e isso 

também faz parte, é que eu usei os meios mais normais possíveis, ou seja, fui à página da 

Assembleia, tirei indicação das Comissões, escrevi naquele formulário típico para chegar 

aqui, foi assim que eu fiz. No seu caso não foi exactamente assim porque como foi através 

da Doutora Maria de Belém mas, a ela, cheguei exactamente como um cidadão normal 

chega, usando os meios normais e, portanto, eu pretendo sempre fazer as coisas dessa 

forma, mesmo que conheça gente que possa ser interlocutora, porque acho que é mais 

interessante assim. Até para o próprio estudo, afinal as pessoas queixam-se tanto e há 

instrumentos que nós cidadãos podemos usar para chegar aos políticos! Eles não estão 

assim uma redoma tão intocável, porque eu usei os meios normais e não o conhecimento 

deste ou daquele…Pode ser que, eventualmente, com ele não seja possível… 

 

R Pode… ele hoje… ele também é Professor numa Universidade… 

 

E Pois ele é Professor numa Universidade, não sei é exactamente qual… 

 

R Eh… 

 

E Pois, também não sei… 

 

R E portanto, agora, não sendo ele… 

 

E Quem é que se tem destacado nesta legislatura em termos da sua intervenção na 

área da educação? 

 

R Uma camarada minha que é a Manuela de Melo… 

 

E Sim, era do Porto, a Manuela veio do Porto… 
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E Porto, ela pertencia aos quadros da RTP, está aqui já em duas ou três legislaturas e tem 

desenvolvido muito trabalho, creio que ela, ela não é coordenadora mas é uma pessoa que 

pertence à direcção do grupo parlamentar e, portanto, faz a ligação da comissão e a direcção do 

grupo e tem bastante consolidada, enfim, a matéria em si … e depois há o Coordenador da 

própria Comissão, ele é Professor, é Coordenador, eu não sei de exactamente… não sei as 

experiências dele, mas há outros dois colegas aí que, uma é do meu distrito, porque foi 

professora muitos anos e directora executivo numa escola, Paula Duarte e há um outro colega, 

daquelas pessoas com quem a gente almoça muitas vezes, que é professor e esteve agora no 

sindicato, que é o João Bernardo, de Aveiro, tem uma experiência grande de vida como 

professor… Digamos que estes nomes Tó Zé, Manuela, Paula Duarte e João Bernardo parecem-

me as pessoas daquela comissão que… 
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