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E Tem feito todo o seu percurso, também, na política; isso interessa-me… não apanhei ninguém cujo percurso 

fosse semelhante ao seu, ou seja, começar muito novo… entrou para a juventude partidária do PS, para a JS, 

portanto… como é que foi essa aproximação… o que é que o chamou? Também é interessante para mim, o que é 

que o chamou para a política?... 

 

R A minha chegada à política surge na sequência de um apelo mais… cívico, do que propriamente partidário.   Eu 

considero que se faz política quer fora dos partidos, quer nos partidos, como é óbvio. E portanto, eu vivi na… minha terra 

nata, em Penamacor, num concelho do interior do país, mesmo na fronteira, onde havia imensas carências do ponto de vista 

cívico, do ponto de vista social… E fiz parte de uma geração que despertou muito para a participação (tinha 12 anos quando 

foi o… [25 de Abril(?)], portanto, houve coisas que surgiram… como óbvias: a necessidade de haver cinema, a necessidade 

de haver um grupo cultural que fizesse teatro ou promovesse o teatro e, talvez a expressão mais constante desse apelo 

cívico tivesse sido a criação e fundação do “Nau” [não se percebe bem o nome] que começou por ser um jornal com um só 

exemplar, depois um jornal em stencil, depois um jornal policopiado de outra forma e, finalmente, impresso na tipografia do 

Jornal do Fundão. Daí ao apelo para me envolver nas questões locais, na câmara, na assembleia, foi um instante… e depois 

em função das minhas opções ideológicas inscrevi-me no Partido Socialista… militante a nível local, depois a nível distrital e 

depois a nível nacional. Julgo que estas coisas… é um pouco… as pessoas vão-se encontrando, vão-se conhecendo, vão 

criando afinidades e… não há propriamente uma hierarquia ou uma carreira, desse ponto de vista, há um conjunto de 

oportunidades, de afinidades, de conhecimentos, e julgo que isso acontece em tudo que tem este tipo de níveis de 

organização. A minha entrada para a política fez-se muito na área da juventude, também porque eu era jovem, mas 

também… não só na vida partidária, mas também como na vida extra-partidária. Porque antes mesmo de ser líder da 

Juventude Socialista, eu fui presidente de um Concelho Nacional de Juventude, das organizações de juventude em Portugal. 

É uma organização não-governamental que junta tudo o que são organizações de juventude: partidárias, de escutismo, 

sindicais, católicas, de estudantes, enfim… E, também por essa via, comecei a ter participação nos fóruns europeus, e fui 

também presidente do Fórum da Juventude e Estudante Europeias, que é a estrutura das comunidades europeias 

semelhante ao concelho nacional de juventude.  E depois, um dia mais tarde, a vida no interior do partido, escusado será 

dizer que gosto muito da política, gosto muito de fazer política enoja-me determinada política que não tem a ver com a 

política, mas que infelizmente caracteriza muitas vezes a actividade de alguns políticos,  e portanto, o que é que está aqui 

inerente?  Uma coisa muito simples, que para um trabalho académico posso lhe dizer  que se der uma entrevista (…) 

interpretado como estando a ser cínico, que é o gosto de fazer coisas que produzam inovações sociais e que melhorem a 

vida das pessoas. 

 

E E em termos da sua formação académica… 
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R A minha formação académica… atrasou-se muito. Eu fiz tudo normal… uma criança absolutamente normal, desse 

ponto de vista… nunca fui um aluno excepcional… um aluno médio. E sempre compatibilizei a minha actividade escolar com 

outro tipo de intervenção: a associação de estudantes… Entretanto, à medida que… no secundário, em Penamacor, chumbei 

um ano… eu ainda apanhei as duas secções, Letras e Ciências… chumbei a uma das secções, não me recordo de qual… 

Depois, vim para Lisboa, para o ISCTE, primeiro ano notas óptimas, Gestão de Empresas, segundo ano também, quando 

chego ao terceiro ano… foi quando isso correspondeu ao envolvimento na direcção nacional da Juventude Socialista e então 

aí, é claro… isso repercutiu-se nos estudos. Portanto, atrasei muito os estudos… e atrasei outras coisas na minha vida. E 

portanto, terminei muito mais tarde. Já perto dos 40 anos e, depois daí, investi mais nessa área que era uma área que eu… 

 

E Gestão de Empresas… 

 

R Acabei depois por me inscrever no Curso de Relações Internacionais e fiz  Relações Internacionais na Universidade 

Autónoma. Fui convidado para dar aulas. Dou aulas lá há… dois anos. E dou aulas no ISQ [?], no ISCEM [?]  entretanto, 

apanhei o balanço do gosto de estudar e de aprender e inscrevi-me num mestrado no ISCTE,  em Ciência Política, fiz a parte 

escolar, tudo muito bem,  e estou naquela fase, já Há uns anos,… da entrega da tese. Fiz o mais difícil e fiz quando era líder 

do grupo parlamentar do PS. Agora tenho uma actividade, digamos, menos intensa desse ponto de vista… (5:47) 

 

E E agora vou passar um bocadinho para a actualidade… que é a questão do trabalho dos grupos 

parlamentares e do trabalho das comissões. No fundo, como é que define esta vida de fazer política no Parlamento, 

que é completamente diferente de fazê-la no Governo, ou… Como é que sente isso, como é que acha que … como é 

que caracteriza o trabalho do Parlamento, primeiro e, depois, da Comissão, talvez… e do grupo Parlamentar que 

deve ser diferente…  

 

R Eu acho que o Parlamento em Portugal não evoluiu. Ou melhor, para ser mais justo, evoluiu pouco. O parlamento é 

essencial em qualquer regime democrático, como sabe, e o Parlamento ficou ainda um pouco preso à lógica do hemiciclo e 

do debate. E não percebeu que algumas das funções que são suas perderam  intensidade, uma delas a do debate político 

que, de alguma forma, teve uma concorrente que foram as televisões. Muitas das vezes o centro do debate político é feito 

nas televisões e não no parlamento. Segundo, a função legislativa. Os governos capturaram muito a função legislativa dos 

parlamentos e não vale a pena chorarmos sobre este assunto. O Parlamento tem é que conservar para si o poder supremo 

da função legislativa. Entre 2000 e 2005, se não me falha a memória, o Parlamento adoptou cerca de 80 leis, em média, por 

ano. E os Governos adoptaram 350 decretos-lei. Isto mostra como… a complexidade da legislação, hoje, só pode ser feita 

numa estrutura com recursos financeiros e humanos que tem o governo e que não tem o Parlamento. Não podemos 

esquecer que os deputados são os únicos parlamentares que não têm um assistente. É individual, para trabalhar para tudo. 

Isto não é por acaso, do meu ponto de vista. E, portanto… dou-lhe apenas estes dois exemplos porque considero que o 

Parlamento devia guardar para si o essencial da função legislativa, como é óbvio, e devia investir mais na apreciação das 

iniciativas aprovadas pelo governo. E mais verificações, ser aí mais exigente desse ponto de vista. Mais avaliação do impacto 

da legislação. Legisla-se muito… 
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E Mas depois não se percebe quais foram… 

 

R Não é só avaliação. Aliás quero-lhe contar… Eu pertenço a Comissão de Educação, como sabe, e nós tínhamos a 

Cultura, antes da reforma do Parlamento. Até há, sensivelmente dois anos. E o que é que aconteceu? Quando houve uma 

discussão sobre… outros partidos apresentaram projectos de decretos-lei sobre a música portuguesa na rádio e houve um 

debate muito interessante, em que de um lado estavam as pessoas que entendiam que deveria haver quotas para que a 

música portuguesa fosse promovida e havia, designadamente, as rádios que diziam: não, nós queremos é qualidade, 

estamos de acordo, mas isso é uma visão burocrática. E houve um grande consenso, no Parlamento, no sentido de se 

fixarem quotas. Entre todos os partidos. Mas pusemos um artigo, no final, a dizer, ao fim de dois anos há uma avaliação da 

lei, para verificar se o objectivo pelo qual nós tínhamos legislado daquela maneira estaria atingido ou não. E neste momento 

há um grupo de trabalho, que é uma coisa que me dá uma certa alegria, a proceder a essa avaliação. Já está a recolher 

elementos, não sei se com as campanhas eleitorais e com o final da legislatura, esse trabalho se vai concluir, mas eu acho 

que é importante que nós nos confrontemos com as nossas decisões e, por isso, na reforma do Parlamento, que eu 

coordenei, há imenso pensamento e soluções e diagnóstico sobre isso. E no meu site, não sei se algum dia visitou… 

 

E Não. 

 

R (CONFINDENCIAL) …tem várias coisas, enfim, sobre o meu percurso e do lado direito tem um botão que diz 

“reforma do parlamento”. Numa noite de insónio, que aquilo são 100 páginas , recomendo-lhe a leitura do relatório. Aquilo 

depois tem uma sequência…, mas do relatório que eu fiz, para o PS. Para o Grupo Parlamentar do PS.  

 

E Muito bem. E em termos da diferença do trabalho do Grupo Parlamentar e da Comissão. 

 

R Deixe-me só dizer-lhe outra coisa, que me esqueci. A captura da função legislativa dos governos também decorre 

muito dos governos serem co-legisladores na União Europeia.  

 

E Pois. É muito engraçado quando fala de políticas e de governação e há imensa coisa escrita sobre isso, mas  

o parlamento é  quase completamente ignorado. Não há literatura produzida sobre isso. Quando se fala em 

governação, fala-se em governo e não… 

 

R Claro. Nós estamos numa democracia com hábitos muito pouco democráticos. E depois, o Parlamento tem… a 

lógica do Parlamento continua a lógica de um Parlamento… Eu compreendo os cuidados a seguir ao 25 de Abril, que houve, 

de alguma forma há controlar… Tantos anos depois isso não tem sentido. E aliás, eu sou um defensor de que a liberdade de 

voto deve ser a regra dos parlamentares e não a disciplina de voto. Mas, portanto, isto significa que se não houver esta 

alteração a pergunta que me fez quase que me leva a concluir uma coisa que eu não quero, e que não se pode concluir, que 

os parlamentos são, neste caso, dispensáveis em democracia. Se o debate político que vai haver, e que o eleitor se senta em 

frente à televisão para assistir a esse debate, e já sabe o que cada um vai dizer, por antecipação, então  não há debate: há 

uma reprodução de uma posição que já foi definida previamente. E então, como eu costumo dizer muitas vezes, (?) 

debates… O Alberto Martins levanta uma placa que diz “ tenho 121”, o Paulo Rangel diz que tem 25(?), e assim 
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sucessivamente. Portanto,  há aqui  uma necessidade, do meu ponto de vista de haver um reforço de autonomia dos 

deputados  porque logo também é responsabilidade o parlamento as pessoas  sentem-no mais representativo e 

responsabiliza individualmente o deputado. Porque aí, se perguntar: porque é que votou desta forma? Olhe, eu votei desta 

forma porque o meu grupo parlamentar votou. Eu até pensava diferente, mas… Há sempre uma escapatória… E nós na vida 

pública, na democracia (…) é de responsabilidade. E isso, desse ponto de vista, o parlamento tem que evoluir. (12:31)  

 

E Os grupos parlamentares estão de certa forma reféns dos partidos e pouco acrescentam, em relação... 

 

R Sim. E o que acrescentam é a independência e a força política de cada deputado individualmente. Eu no referendo 

sobre a Europa considerei que  o Partido Socialista deveria alterar a sua posição e avisei que ia votar contra a realização dos 

[?]      

 

E Depois ainda temos esse outro órgão que as pessoas conhecem muito pouco. As pessoas normalmente  

não conhecem as Comissões nem o trabalho das Comissões, mas pode ser um trabalho também interessante 

porque aí estão todos juntos... E neste momento está na Comissão da Educação, não é? 

 

R Exacto. 

 

E Porquê? Como é que é feita entre vocês, essa divisão. 

 

R Muito simples. Quando se iniciou a legislatura, o líder do grupo parlamentar perguntou-me, e aos vários deputados, 

o que é que gostaríamos de fazer nesta legislatura. E eu disse que preferia... a minha preferência não era a Comissão de 

Educação, havia a disponibilidade do António Vitorino ser presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, tive que mudar... 

e depois, de entre as Comissões que me deram, preferi a da Educação. E gostei imenso, devo dizer. 

 

E Mas apanhou aqui uma legislatura complicada... 

 

R Também é por isso. As comissões, quando eu cheguei à Comissão de Educação, havia uma assistente e uma 

jurista, e a Comissão de Educação tem todos os níveis de ensino... 

 

E Também tem o Ensino Superior?... 

 

R Tudo. Tem a ciência... tem a tecnologia... Tem o desporto... Tem a juventude...  E tinha, nos dois primeiros anos, a 

cultura e a sociedade da comunicação. ... tratado por duas pessoas. O que nós fizemos foi estabelecer prioridades. O nosso 

Plano de actividades costuma ter poucas folhas. Prioridades, calendarização... E julgo que criámos, incutimos uma cultura 

entre todos os partidos e deputados não inscritos (os dois deputados não inscritos são os deputados que saíram dos grupos 

parlamentares – neste caso, a deputada Luísa Mesquita que saiu do PCP e o deputado Paulo Carvalho   que saiu do CDS) 

também estão na Comissão de Educação, só vem para a Comissão de Educação quem vem especialmente... desse ponto de 

vista. Viemos todos de uma cultura de exigência e de responsabilidade em que não se falha um prazo, as petições são todas 
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tratadas nos prazos legais, é o processo legislativo, é ... trabalha-se muito e as pessoas têm um gosto porque sabem que se  

não cumprirem determinado prazo não se põem só a eles em causa, mas põe em causa toda a comissão.  Isto é muito 

interessante, no ambiente intrapartidário. No debate, sobretudo quando estão presentes os membros do governo, há muito 

debate e eu diria que me sinto globalmente mais confortado com o trabalho que faço na Comissão do que com a minha 

presença no hemiciclo. E essa é uma vertente que é pouco divulgada. (15:40) 

 

E Claro. Pois é. As pessoas em geral não conhecem… 

 

R Vão ao site e vão… mas isso é muito interessante com as tarefas com os professores, fizemos um trabalho 

interessante. A Comissão, como entidade, existe mais para garantir que as pessoas são ouvidas, que há discussões e que os 

problemas são tratados, mas não pode obrigar os grupos parlamentares a mudar as suas opiniões ou as suas posições sobre 

determinados assuntos. Mas tem havido evoluções muito interessantes. 

 

E A vossa agenda é marcada…  falou no início num plano de actividades, mas depois como é que marcam 

essa agenda? Ela também é muito sensível às questões que se passam lá fora … como é que é? 

 

R Fazemos um plano de actividades que talvez corresponda a 40% da nossa actividade e deixamos o resto de 

margem. E o que é que nós fazemos? Há coisas que nós não podemos dizer que não, o processo legislativo, por exemplo, e 

gostava de lhe contar como é que nós fazemos, mas se há um assunto urgente a que é preciso dar uma resposta…, há 

diversos níveis de resposta nesse procedimento. Tivemos que aumentar os recursos da Comissão, os recursos humanos, 

neste momento temos excepcionais, que é uma coisa fantástica, e colocamos na agenda temas novos. A questão da 

violência escolar foi colocada na agenda em Janeiro de 2006, se não me falha a memória… de 2006 ou 2007. Já produzimos 

dois relatórios de actualização. O de 2007 e 0 de 2008. O bullying é, digamos, a primeira vez que o parlamento o trata, pelo 

menos duma forma consistente, é nesta legislatura. E fazemos um trabalho “de rua”, desde ir às escolas, estar presente no 

terreno, de ouvir… 

 

E Como é que as pessoas reagem a esse trabalho? Não estão habituadas… 

 

R Não estão habituadas na maior parte dos casos. No início reagiam com desconfiança. “Porque é que e querem o 

meu contributo?”. Mas eu não sou capaz de lhe dizer como é que, depois, é feita a avaliação final. Há pessoas que se 

sentem satisfeitas com a avaliação final e há outras que não estão. Porventura exigiriam mais. Talvez essa atitude esteja 

relacionada com a resposta que o parlamento lhe dá, que o grupo maioritário dá às pessoas. 

Como é que nós fazemos o processo legislativo? O processo legislativo baixa… Há um projecto de lei, uma proposta de lei 

que baixa à Comissão. O regimento dá 30 dias, prorrogável por mais 30 para o projecto ser apresentado na Comissão. Nós 

chamamos o primeiro subscritor do projecto, para ele o apresentar em Comissão. Apresenta-o e segue-se uma discussão… 

verdadeira. É uma coisa curiosa esta discussão privilegia mais o conteúdo que as posições partidárias. 

 

E Na Comissão. Se calhar no hemiciclo isso já não acontece… 
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R “Ah, explique lá melhor isto…”  “olhe eu não concordo com isto…” , etc…  Eu acho que há mais autenticidade, nesse 

debate. E pode-se prolongar. Tudo gravado, nós gravamos isso em áudio. E colocamos na nossa página da Internet. Pode ir 

á página da internet e ver o sistema político a funcionar. Depois fazemos um parecer  (os pareceres também foram alterados: 

havia um parecer mais burocrático e agora há a possibilidade de um parecer mais político, porque identificamos quatro partes 

num parecer: os considerandos, e a conclusão que é a parte  que é votada em Comissão. Há uma parte IV que são anexos, 

onde cada deputado pode pôr uma declaração política e à uma parte II que é a opinião do relator. O que é que acontecia no 

passado? Como tudo era votado na Comissão, o relator não tinha interesse nenhum em investir no relatório, se fosse de um 

partido da oposição. Porquê? Porque alteravam-lhe o que ele iria escrever. Agora não. Aquela parte é inevitável e diz lá em 

cima “opinião do relator”. A pessoa que lê tem uma visão plural do parecer e do assunto. Porquê? Tem a visão da Comissão, 

isto é, a opinião da maioria; mas tem a opinião minoritária, porventura do relator ou  pessoal, neste caso, e pode ter as 

opiniões minoritárias . É uma evolução. Mas voltando, a iniciativa é apreciada em Comissão, sobe ao Plenário, é depois 

agendada. Se chumbar, está o assunto resolvido, se for aprovada, baixa à Comissão para a especialidade. E nesse momento 

abre-se um período e nós ficamos com um prazo em que decorrem várias coisas ao mesmo tempo: pomos um debate 

público on line, na página do Parlamento; quem quiser pode ver-nos; segundo, disparamos a partir do nosso banco de dados, 

pedidos para associações, entidades e instituições ligadas ao sector, como aconteceu esta semana com a Educação Sexual. 

Fazemos uma audição. Fazendo convites públicos, para virem cá ou dizerem o que é que pensam. As nossas audições são 

muito simples: eu abro a sessão dizendo, ao que vêm, quais são as regras , demora cinco minutos,  e nessa questão a cada 

grupo parlamentar e na plateia estão os participantes. Inscrevem-se, previamente, imagine que há 6 horas, distribuem-se 

essas 6 horas pelo número de inscrições: 4 minutos, cinco minutos… a cada um e no final os deputados têm o mesmo tempo 

que foi dado a cada um dos participantes, para fazer um comentário. Portanto, a lógica de chamar as pessoas ao parlamento 

para ouvirem os deputados, na nossa Comissão não existe. Nem é um colóquio. Não venham cá dizer… No final cria-se um 

grupo de trabalho, para não ocupar o resto das pessoas, discutem, discutem, discutem… e depois é tratado em Comissão a 

discussão das propostas que existirem. 

 

E Essa parte do chamar as pessoas, interessa-me bastante. Como é que vocês fazem essa selecção? Alguém 

analisa quem são as instituições… são mais instituições? São personalidades?...  

 

R São mais instituições.  O que é que nós fazemos? Fazemos… Há um banco de dados  nos serviços, actualizado, é 

distribuído a todos os grupos, como por exemplo aconteceu para a Educação Sexual, “está aqui a lista das entidades a quem 

vamos pedir” e os grupos dizem “mas eu quero acrescentar mais não-sei-quem” Aqui, total transparência, os grupos 

acrescentam. É do conhecimento dos deputados qual é a lista que está a ser feitas, mas temos consciência de que não 

temos uma abrangência a 100% em relação a todos os interessados. Depois pomos no site do parlamento , também sei que 

são poucas as pessoas que acedem ao site, mas não temos outro meio. 

 

E E como é que reagem essas pessoas e instituições? Em geral comparecem? (23:05) 

 

R Em geral comparecem, enviam e, dependendo dos casos, investem em lobby. Há de tudo. 
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E E as próprias articulações entre as pessoas, nessa?... 

 

R Digamos que a partir daí o campo é mais informal do que formal. 

 

E Mas as pessoas apercebem-se... que há alianças. Se calhar há alianças estratégicas, as pessoas vêm… 

 

R Há. Pode haver essas alianças, mas é mais um relacionamento informal. Há muita gente a procurar o partido 

maioritário, ou deputados do partido maioritário. Têm a certeza de que se o voto desse partido for a favor das suas 

pretensões é aprovado, mas também procuram quando isso não acontece, vão a partidos da oposição, porventura para“vá, 

ponham lá este problema, ou esta questão” e insistem. E eu penso que isso é um novo nível de relacionamento entre os 

partidos e o parlamento e os deputados, muito interessante.  

 

E Todas as comissões fazem, ou?… 

 

R Cada comissão tem o seu método de funcionar, embora, com a reforma do parlamento, aprovado em 2007, este 

procedimento passasse a ser obrigatório para todas as comissões. 

 

E Pois, mas isso não é… 

 

R Não. Há comissões que não cumprem os prazos, sequer. Fazem pareceres de outra forma. Eu não direi que nós 

somos melhores ou piores, mas há de facto uma cultura muito específica, nas comissões. 

Se quiser perceber um pouco melhor… 

 

E Não é muita gente interessada em participar… muitas organizações… 

 

R Eu acho que tem a ver com regras e tem a ver com transparência. 

 

 Com esse hábito, com essa cultura… 

 

Fim da 1ª gravação (24:48) 

 

 

(…) 

E É sobre o Parlamento. A minha tese é sobre a autonomia dos deputados. 

 

R Isso é muito interessante… Tem que fazer isso… 

 

E Um deputado quando diverge do seu grupo, como é que expressa essa diferença?  
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E … um bocado a metodologia que eu estou a utilizar que é construir a história a partir dos actores. No fundo 

podia fazer tudo isto com documentação… mas interessa perceber como é que as pessoas funcionam e se 

interrelacionam. Em relação ainda a esse exemplo que deu, da autonomia dos deputados… 

 

R Desculpe interromper… A drª Cláudia Ribeiro é  a responsável pelas Comissões. Também é uma pessoa importante 

para falar. 

 

E Aliás, é uma coisa que eu peço, são essas sugestões. 

Em relação a esse exemplo que deu da audição das pessoas e das instituições, também há alguma relação com a 

academia, com as universidades? Ou é mais rara? 

 

R Não há a relação que eu gostaria que houvesse. Ou seja, as universidades para esse efeito são tratadas como 

entidades que dão os seus contributos. E dão os seus pareceres com muita lógica (???) Ou de haver… nós termos a 

possibilidade de criar parcerias , criar um observatório… vamos preparar para o relatório…    isso não existe, infelizmente. 

 

E Pois… Como existe, lá fora, tanto… 

 

R Eu tive… No dia 27 fui convidado para o dia da Universidade do Minho, e afirmei isso. O parlamento ganhava pela 

qualidade da elaboração das suas leis… deve haver parcerias… O presidente Almeida Santos, quando esteve cá, ainda fez 

parcerias com universidades e ia pedir pareceres, mas o parlamento e não as comissões. Ora, eu não estou a falar de 

pontualidade, estou a falar de no início da legislatura, definir, de alguma forma, um programa em que, não tem que lá estar 

tudo, pelo contrário, basta lá estar duas ou três coisas, consideradas prioritárias… Dou-lhe um exemplo: nós  este ano vamos 

concluir, em Abril, vários relatórios, já lhe falei deste… 

 

E Sim. Esse é o que me interessa mais, depois da violência da… 

 

R Já lhe  falei. É um relatório anual que parte de análises tem diversas direcções e aqui está a ser direccionado para  

as boas práticas…  nas escolas. Ora, se todos os anos fosse actualizado o relatório, dava um manancial. Mas a certa altura 

os parlamentares já são insuficientes para aprofundar…  podem  escavar para o lado … 

Posso entregar a uma universidade uma parte desse trabalho de análise… Nós este ano vamos concluir pela primeira vez um 

relatório sobre ciência. Vamos fazer esse relatório. É um pouco o diagnóstico do sistema científico nacional. Qualificações: 

vamos fazer a mesma coisa.  E… agora de cor, não me recordo… Ah, o espaço. E a nossa participação nas questões do 

espaço. Porque é uma área em que o parlamento… É uma área pouco… partidária. 

Há um grupo de trabalho, vamos fazer um trabalho pioneiro. Agora pergunta: o que é que vai acontecer… 

 

E A esse saber, construído… há um saber construído aí que se calhar não passa, nem num lado nem noutro. 

Ele não passa daqui para as universidades nem das universidades para aqui. 
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R Exacto. E nós iniciámos nesta legislatura, todos os meses de Março, há o chamado café –teatro. O que é o café-

teatro? É um espaço informal de cientistas e deputados em torno de um tema. No ano passado foi… as radiações das linhas 

de alta tensão, e outros tipos de radiações. E foi uma discussão giríssima. E a certa altura houve alguém que dizia: mas 

digam-nos lá, provoca mal ou bem? E houve mais do que um cientista que disse: a ciência não dá respostas exactas no 

sentido… traz conhecimento para que as pessoas diminuam as suas incertezas em relação às coisas. Mas muito 

interessante, porque foi a primeira vez que uma forma permanente, mas uma vez por ano se juntam cientistas e deputados. 

O café-ciência, com convidados teve 300 pessoas. Agora tem sempre na ordem das 160-180. 

 

E É preocupação vossa essa abertura, relação com o exterior. Que isto não seja um lugar fechado… 

 

R  O que eu sinto necessidade é dessa, digamos, de uma cooperação estrutural. 

 

E  Uma coisa mais pensada, mais sistemática… 

 

R Mais pensada, por exemplo… 

 

E Vocês têm sempre avaliação. Quando nós lemos os projectos de lei, tem sempre no fim…  e este da 

educação sexual também tem, dentro de dois anos será produzido um relatório de avaliação, e pensamos sempre: 

como é que isto vai ser produzido, como é que vai…será que vai mesmo?  (5:10) 

Tantas coisas que se fazem e depois não são avaliadas… 

 

R Isso é verdade. Por exemplo a audição sobre a Educação Sexual foi marcada para o dia 14 de Abril. Vários convites 

para depois… pode vir cá, pode mandar pelo correio, pode fazer as duas coisas, pode… está a ver? 

  

E Ah, de certeza que vão ter gente. É um assunto muito polémico… 

 

R Vamos encher as caixas de correio, não senhora, isto é em casa, não é na escola… 

 

E Pois é. Mas isto é sempre uma questão complicada. 

Mas antes desse projecto-lei, já tinha havido também, creio que uma interpelação do Bloco, depois um projecto do 

próprio PC… 

 

R Do PC e do Bloco. 

 

E Como é que foi? 

 

R Foram discutidos. O processo atrasou-se e acordámos que os projectos baixavam todos outra vez à Comissão, sem 

votação. 
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E Pareceu-me isso porque eu depois não vi nada que pudesse… vou acompanhando, vou vendo…   (6:20) 

 

R Ao plenário trinta dias que é uma coisa que também é pouco comum Terminou o prazo podiam ter baixado outra vez 

sem votação, mas não houve votação  Foi chumbado o do Bloco, mas o do PC passou. E neste momento na Comissão o que 

está em discussão, são dois… em igualdade de circunstâncias. 

 

E Há grandes diferenças entre eles ou há acordos para depois se poder chegar… 

 

R Há, há. O objectivo é esse. Há-de depois haver um texto comum resultante dos dois projectos. 

Este é um caso… porque anula um bocado essas distâncias… os partidos não deixam… 

Embora exista uma clivagem ideológica nesta questão, mas, de entre aqueles que entendem que deve haver legislação para 

esse efeito, eu acho que é interessante e muito estimulante…  ???  

E este caso que acho que é paradigmático de uma coisa que se calhar não está só aqui, mas que ela é … como é que os 

governos, e não é só este, reagem quando as iniciativas são da Assembleia, e ao contrário… passa-se das duas formas, mas 

enquanto o Parlamento acha normal em democracia  como é que é? Porque este é um caso… parece que as coisas já 

estavam feitas e agora aparece isto, porquê? Porque é que agora há esta iniciativa do Parlamento de colocar outra vez a 

questão da Educação Sexual, quando, provavelmente, a Educação, o Ministério da Educação já estava a fazer tudo o que 

era necessário e em vez de considerar que  

Esta iniciativa. Eu não  sei como é que foi essa questão  no anterior  governo do PS 

 

E Mas em geral, acha que são bem aceites, ou são encarados com alguma desconfiança? 

 

R Vamos lá ver…  Eu acho que varia muito dos protagonistas envolvidos. Eu não diria que existe aqui uma avaliação 

institucional, mas há uma avaliação das pessoas envolvidas. Mas diria que … ou melhor, arriscaria a dizer que nenhum 

governo gosta que o Parlamento legisle nas suas áreas.  

 

E Pois é um bocado essa ideia que marca um bocadinho… Independentemente dos partidos que estão no 

governo ou na Assembleia. 

 

R Sim.  

Não estamos aqui a ver que é este governo ou é outro, mas que existe essa ideia… Mas isto é uma dicotomia da própria 

democracia… que deixa que assim… 

No fundo… quero dizer… o parlamento é um órgão de soberania eleito directamente pelo povo, coisa que o governo não é. 

Mas na prática, o poder legislativo da maioria absoluta é imenso dentro do Parlamento. 

 

E Muito desproporcional… 

 

R Isto é mais uma tensão da nossa democracia. Nós passamos a vida a dizer que as coisas não são correctas. Mas 

nós criamos entorses quando as coisas podiam ser muito claras e, por exemplo aí, naturalmente, há uma prevalência dos 
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governos. Querem fazer uma proposta de lei. Contratam recursos para isso, ou põem direcções-gerais a trabalhar, ou 

assessores. Nós… 

 

E E que obrigação têm eles, de pôr aquilo em prática? Imaginemos que isto é de facto aprovado em 

Assembleia. 

 

R Tem que ler o meu relatório. Eu considero que o processo legislativo não termina no parlamento… ou para o 

parlamento, quando se aprova o texto final. O parlamento deve seguir o processo legislativo. O que é que o parlamento já 

tinha feito? Faz uma leitura estatística dizendo, quanto à aplicação desta lei,  no fundo, é verificar se esta lei está 

regulamentada , isso é a primeira coisa…   que é uma avaliação qualitativa. Foram afectados que recursos?  Humanos, 

financeiros… O impacto: resolveu, não resolveu. Falei das rádios e da divisão da música , mas podia falar de outra qualquer. 

Esse trabalho não é feito. Acho que é aí que o parlamento falha(?). 

 

E Eu apanhei ao longo…  por exemplo, a lei de 84 já era a lei  ela é feita claramente no momento em que no 

Ministério da Educação, a posição não era muito favorável. E é muito interessante, como é que isso se deixa cair. Ou 

seja, como é que uma coisa pode ou não, ser implementada ou pode-se deixar cair. Porque não interessa muito… 

Apesar do parlamento ter feito isto, nós conseguimos ficar quietos.  

 

R Isso é possível. Mas isso tem a ver com os hábitos pouco democráticos da democracia portuguesa, na minha 

opinião. (11:21) 

Porque, muitas das vezes há um jogo de sombras que é: aprovem lá e mais não sei quantos… Ou seja, a democracia e os 

mecanismos da democracia, ainda precisam de muita afinação.  

 

 

E Já esteve do outro lado, ou ainda não? 

 

R Do governo?  

 

E Sim. 

 

E Já estive.  

 

E E como é que vê desse lado? Porque agora estamos a falar… esse seu olhar é um olhar do parlamento… 

 

R Do parlamento. Eu já estive no parlamento nacional em todas as circunstâncias: como deputado-base, como líder do 

grupo parlamentar, como presidente de uma comissão. Já  estive no parlamento europeu e já estive do lado do governo. Do 

lado do governo ! Eu tenho um respeito pelo parlamento e pelas regras do parlamento. Quando eu tinha que vir ao 

parlamento, fazia-o… com grande respeito pelo parlamento. Para explicar ao parlamento as coisas… tenho essa atitude, mas 

não… custa-me muito estar aqui a individualizar, mas eu diria que  em termos globais, não corresponde à minha opinião, a 



12 
 

minha opinião é diversa,  em termos globais o parlamento pode significar para muitos governantes, uma chatice. Nós aqui a 

querer fazer as coisas e eles sempre a perguntar porque é que é assim e porque é que é assim?...  

 

E E desse lado da função mais governativa… não sei bem que cargo é que exerceu… 

 

R Fui secretário de estado da juventude. Fui secretário de estado adjunto do primeiro ministro e depois fui ministro 

adjunto da igualdade de género. Tinha as minorias étnicas e tinha… 

 

E E fazer política desse lado… aqui eu vejo, pelo que tem dito, um gosto muito grande pelo pensamento, pela 

reflexão, pela discussão… Daquele lado, isso existe, ou não é nada disto? 

 

R Há pouco tempo para reflectir… 

 

E A pressão da decisão é… 

 

R A pressão da decisão é imensa, é … e muitas das vezes o governo e a discussão no governo confunde-se com 

hierarquia da própria Administração Pública, nalguns aspectos. Há muita necessidade dos membros do governo estarem a 

decidir coisas permanentemente, o que me parece uma coisa… Há um acompanhamento muito diário da vida da 

Administração quando os governos existem para  fazer política… Isso existe.  

É óbvio, quando se executa,  há sempre a sensação de que se estamos fazer uma coisa bem, o retorno é mais visível, mas 

no parlamento há uma dimensão que me seduz muito que é… antes de mais é o controlo democrático das coisas. E aí 

também é um bocadinho  um desastre (???) 

 

E Exacto. 

 

R A sociedade portuguesa precisa rapidamente de um parlamento mais arejado, mais aberto. Um maior 

relacionamento com os eleitores. Porque eu julgo que é por essa via que pode haver alguma recompensa Entre a  parte dos 

portugueses que cada vez é maior, porque desconfia.  

Como eu acredito na democracia e não acredito  nas  (???)   eu tenho  que se assim não for podemos evoluir para outra 

coisa qualquer… continuando a chamar-se democracia.  Havendo eleições…  

 

E E isso que falou de haver uma governação por decreto?... Isso parece também ser uma característica um 

bocadinho tradicional da política à portuguesa… Lá fora o que se sente… pelo menos naquilo que a gente lê, que  

esse peso tende a ser menor. As pessoas perceberam que fazer leis, não chega para governar, para pôr as coisas a 

funcionar, portanto procuram outros tipos de regulação, aquilo que nós chamamos outros tipos de regulação. Aqui 

as leis são muito pesadas, mesmo pegando nesta, da educação sexual, ela chega a definir o número de horas, que é 

uma coisa que está um bocadinho desusada em termos da autonomia… as escolas precisam de autonomia, as 

pessoas precisam de autonomia, para construir à sua maneira, mas depois, vai o peso desta legislação em que até o 

número de horas… 
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R Concordo, e acompanho-a completamente nessa reflexão, porque considero que tem havido os governos muitas das 

vezes não se comportam como governos, desse ponto de vista e o parlamento muitas vezes…  

 

E Regulamenta tudo, porque acha que assim tem… 

 

R Isto para além de uma cultura muito portuguesa de tudo muito uniformizado… 

 

E Como se tudo o que não estivesse definido, não se fizesse. As pessoas têm um bocado essa ideia… mas 

não pensam que o que está definido também pode não se fazer. 

 

R De alguma forma, há uma certa desconfiança em relação  ao controlo e passam  para outros níveis. 

 

E Acho que não vou ocupá-lo muito mais. Só lhe queria perguntar, em termos das pessoas a ouvir… já me 

sugeriu uma  

 

R Drª Cláudia Ribeiro 

 

E E mais alguém que sobre estas questões pudesse… 

 

R Há uma pessoa que depois tem uma visão mais global que é a drª Ana Vargas, talvez até possa começar por ela…. 

 

E Ela é?... 

 

R Uma é Chefe de Divisão a outra é Directora de Serviços. Acompanha as comissões… E acho que talvez seja a 

pessoa indicada. Pode mesmo dizer que fui eu que lhe sugeri. Ela é directora da DIUP, Direcção de Informação … tem o 

Apoio ao Plenário, tem o apoio às comissões e tem pensamento e tem análise crítica sobre estas coisas. Ela, se estiver 

disponível, acho que dará um bom encontro muito produtivo para o seu trabalho. 

 

E Ia perguntar sobre esta legislação em concreto, do projecto lei sobre educação sexual, sobre esta matéria… 

 

R Os autores. 

 

E Os autores. 

 

R Pedro Nuno Santos 

 

E É da JS? 
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R Foi líder da JS, saiu há pouco tempo, mas é o deputado . O Miguel Tiago do PCP ou o João Oliveira, não sei qual 

é… um dos dois. E Ana Drago, do Bloco. Há uma deputada… Luísa Mesquita, não inscrita.  

Depois, mais à direita, o PSD tem diferentes sensibilidades sobre isso. Há uma sensibilidade mais liberal, do Pedro Duarte, 

há uma sensibilidade mais… Seabra. A Zita Seabra não é independente… 

 

E Já tentei ouvi-la e ela não quer. 

 

R Mas tem uma sensibilidade mais conservadora. Do lado  do CDS, o líder parlamentar seria uma pessoa 

interessante… e depois o deputado não inscrito que é o Paulo Carvalho… 

 

E Que era do CDS. 

 

R Que era do CDS e deixou de ser. Não sei se desse ponto de vista ele terá alguma divergência de posicionamento 

com o CDS. 

São as pessoas que eu lhe sugeriria para … 

 

E Até agora, todas as pessoa que eu ouvi daqui, estão mais distanciadas deste assunto específico. 

 

R Penso que é pela questão da mudança… Como eu tenho estes 30 anos, eu penso que pode ser delicado para 

elas… Consulto também os diários da Assembleia … 

 

E E a questão dos debates, como disse há pouco é interessantísima… são muito prolixos. 

 

R Não calcula o que tem sido, para nós reduzirmos os tempos dos debates no parlamento. 

 

E Agora podemos mesmo desligar de todo. 


