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(conversa) 

E … e mais concretamente sobre as politicas públicas e neste caso tinha de escolher uma e 

escolhi exactamente a educação sexual. Portanto, o enfoque até é a definição das políticas, como 

é que hoje em dia se constroem as políticas, mas depois temos de nos situar numa determinada 

política, se não é muito lato, até porque já é um tempo longo de pensamento sobre estas coisas…  

 

R Qual a faculdade? 

 

E É a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

 

R … sim FPCE. 

 

E É com o Professor João Barroso, se calhar já ouviu falar. Eu tenho de começar por si, ou 

seja pela sua entrada na política, um bocadinho pelo seu percurso, como é que chega aqui, não é? 

Penso que ao Grupo Parlamentar e depois à Comissão de Educação, faz parte da Comissão de 

Educação, não é?  

 

R Sim, Sim, bem talvez, interessei-me pela política porque estava directamente envolvido, não é? 

E porque, de facto, não sei se tem presente, houve grandes manifestações, grandes movimentações 

juvenis, estudantis particularmente em torno, na altura da luta contra a PGA, pouco tempo depois as 

outras provas eliminatórias, bem e eu fui um pouco também envolvido nessa movimentação e depois 

apercebi-me que além de querer estar nas manifestações também queria dar um contributo maior, queria 

estar na… ajudar a preparar as próximas pronto e isso leva-me, obviamente, à participação política mais 

interventiva, aproximei-me das associações de estudantes comecei a perceber como é que funcionava e 

depois de facto também me apercebi que o nosso contributo desorganizado, desinserido de uma 

estrutura é muitas vezes muito reduzido e que precisava de aprender muita coisa, não é, e por isso é que 

obviamente encontrei a via partidária como forma de organização, que se calhar me faltava e só me 

identificava e só me identifico com uma estrutura partidária e na altura e agora foi o PCP, fui a JCP, 

inscrevi-me na JCP e portanto depois foi natural… 

 

E Foi assim por sua iniciativa, sem ter nenhuma ligação familiar? 
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R Quando estava numa manifestação, há um amigo meu da escola que me pergunta se eu queria 

ir à sede da JCP depois da manifestação e, portanto, eu já estava nessa fase bastante descontente com 

a política do governo, andava metido nas manifestações e achei bem… vamos lá à sede da JCP, os 

meus dois pais são os dois eram do partido, estavam afastados, felizmente agora já estão novamente 

mais próximos do partido, nessa altura houve muitos camaradas que se afastaram do partido, por motivos 

diversos, não é… Na altura houve, de alguma forma, um desânimo entre os comunistas, de alguns 

comunistas e os pais foram desses que se afastaram um pouco do partido, na altura… felizmente há uns 

anos atrás voltaram a aproximar-se, mas curiosamente até me desencorajaram de ir para a JCP porque 

ia prejudicar as minhas notas e o meu tempo livre e “vais ter de deixar as coisas, nós sabemos como é 

que é” e, portanto, foi um pouco assim eu reparei de facto que havia um conjunto de estruturas, 

nomeadamente partidárias, em volta do movimento estudantil, não era só a JCP obviamente, mas 

apercebi-me que havia uma que tinha características muito próprias e que era com as quais eu me 

identificava, portanto de potenciar a luta e não de manipular a luta e portanto obviamente que rejeitei 

sempre a visão das outras juventudes partidárias, aderi à JCP. E depois quando entramos na JCP 

passamos a estar submetidos a um ambiente, a estar incluídos num ambiente que discute tudo, já não é 

só os problemas da minha escola, discutia os problemas do Sistema Educativo, discutia os problemas do 

País, do meu concelho que era Setúbal e é Setúbal. 

 

E Ai que engraçado também sou de Setúbal mas não nasci em Setúbal, fui para lá morar há 

dez anos. 

 

R Eu nasci no Brasil mas moro em Setúbal… 

 

E E eu em Angola… 

 

R Mas eu moro em Setúbal há 29 anos, desde que nasci praticamente e, portanto, envolvi-me ali e 

pronto e fui cada mais, também depois a organização colocava-me muitas vezes tarefas relacionadas 

com a Educação, por eu ser estudante não é? Mais tarde acabei por também vir a ser dirigente 

associativo do Ensino Superior, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e quando acabei o 

meu curso de Geologia e deixei a Associação de Estudantes, tive de deixar, não é, deixei de ser 

estudante, há eleições extraordinárias, portanto antecipadas porque o Governo tinha acabado por cair, 

portanto o Governo de Santana, Portas tinha acabado de cair e o meu partido coloca-me, bem já que já 

não estás na associação de estudantes, portanto se tiveres disponibilidade de integrar as listas para a 

Assembleia da República, pronto o partido apontou o meu nome e a Juventude Comunista Portuguesa 

também… para esta tarefa e eu na altura tinha disponibilidade, não tinha hábitos de dizer que não às 

tarefas que me são colocadas e também não disse desta vez. 
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E Esta é a primeira vez então… 

 

R É a primeira vez… 

 

E E o que acha da experiência? É muito diferente das outras organizações políticas … 

 

R Sim, eu tinha tarefas essencialmente orgânicas, de organização, tarefas de estar essencialmente 

entre camaradas, organizar os camaradas, dinamizar o trabalho. Mais tarde quando fui para o movimento 

associativo como (? Imperceptível 6.09), mas o de Ensino Superior tem uma envergadura muito maior, 

quando fui para o movimento associativo do Ensino Superior de facto comecei a participar em espaços, 

em que já não era entre camaradas, não é? Portanto, com estudantes de todo o tipo, de toda a índole 

partidária, política, ou até apartidária e aí comecei este trabalho mais, vá lá, mais distinto de aquele que é 

o trabalho interno dentro da organização, mas este é ainda mais este é um confronto muito brutal, por 

vezes, em que as classes sociais, aquelas que exploram e aquelas que são exploradas têm aqui os seus 

representantes e portanto há um choque muito frontal entre os interesses dos trabalhadores e os 

interesses do grande capital na Assembleia da República e é um pouco mais agressivo digamos assim, 

em relação às outras… 

 

E E têm mais importância o discurso ou é mesmo o trabalho de fundo, que também é 

importante, não é? Porque o que nos chega cá fora é o discurso, não é? A importância da 

construção de um discurso, não é?  

 

R Isso dependerá dos partidos, certamente há partidos que se fiam mais no seu discurso, depende 

de uma estrutura orgânica de grande envergadura, porque o seu discurso é a comunicação social ou o 

ambiente em que se inserem é muito permeável ao seu discurso, mas no caso do PCP isto não se 

verifica, pelo contrário, temos um ambiente que é claramente hostil ao nosso discurso, estamos num 

quadro de uma ofensiva ideológica que é cerradíssima e que promove todos os valores opostos àqueles 

que são os do socialismo que o PCP defende, portanto estamos numa sociedade que promove o 

individualismo a competição, o passar por cima de todos para satisfazer os seus interesses e o PCP faz o 

discurso da cooperação, do altruísmo, do humanismo, do bem público acima do bem privado e nós 

estamos numa altura em que a fúria capitalista é tal….que a moda, a hegemonia cultural digamos assim é 

de facto a contrária, quer dizer, é do individualismo, da concorrência desenfreada, o empreendedorismo, 

a competitividade e portanto esta… a mensagem do PCP encontra obviamente barreiras. E depois 

também há o facto da comunicação social não ter o mínimo interesse em projectar a voz de um partido 

que é contra o sistema que alimenta a comunicação social que temos e, portanto, ou nós temos estrutura, 
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muita estrutura ou então o nosso discurso, como deve calcular, não tem… tem um impacto muito 

reduzido, não é? Claro que outros partidos, porque apoiam o sistema, porque apenas revogam aquilo que 

está na moda ou aquilo que vem nos jornais, é muito mais simples, não é? Porque é muito mais simples 

para mim, estar atento ao que sai nos jornais e vejo que é isto que está a ter atenção e falo sobre isto, do 

que ter uma estrutura, ter um programa, ter um projecto político e apresentá-lo aos portugueses todos os 

dias, diariamente, independentemente daquilo que a comunicação social quer que eu faça, porque o PCP 

não identifica os problemas do país em função das capas dos jornais, os problemas existem quer os 

jornais falem deles ou não, às vezes falam outras vezes não e, portanto, as influências do discurso, é 

obviamente fundamental, é determinante muitas vezes porque se falarmos em linguagens diferentes 

ninguém nos entende, mas a estrutura e o trabalho orgânico e trabalho de contacto directo com as 

pessoas e de… por isso é que o PCP é mais do que um partido político, é um partido do novo tipo, 

porque é mais que isso é um partido que também é uma organização de trabalhadores, não tem só o 

objectivo de disputar o poder, tem o objectivo de ter células de empresa, de ter comissões de freguesia, 

de influenciar as organizações de trabalhadores, de defender os trabalhadores, em cada empresa, ter 

uma célula, e isso distingue-nos dos outros partidos, porque os outros partidos têm o objectivo de ter 

militantes para espalhar a sua influência, para ter mais votos, para ter poder, o PCP tem também esse 

objectivo de chegar ao poder, caso contrário não se candidataria, obviamente que esse é também um 

objectivo, mas entende o partido como um instrumento para ir mais longe do que isso, não é? Para fazer 

mais do que isso, para estar onde é preciso estar às vezes, todos os dias. 

 

E E em relação… isso é muito o trabalho do Grupo Parlamentar, o trabalho da comissão 

julgo que é diferente, não é? Porque é que escolheu a educação ou foi dentro daquilo que era 

possível e estava disponível, como é que é feita essa divisão entre vocês?       

 

R É assim, os partidos têm… participam nas Comissões Parlamentares na medida da sua 

proporção na Assembleia da República, por exemplo, no caso se não me engano tem 23 Deputados, o 

PS tem 12, o PSD tem 9 ou 8 e depois o PCP tem 1 suplente e um efectivo, o Bloco tem 1 Deputado, o 

Partido Ecologista os Verdes tem 1 Deputado e o CDS também tem 1 suplente e 1 efectivo, portanto de 

maneira a que a proporção do Plenário…então quando se compõem as comissões, os partidos indicam 

livremente quem querem por lá. Bem e obviamente pelo facto de eu ter estado muito ligado ao movimento 

estudantil e de ter dado grande atenção às questões do Ensino Superior, da luta estudantil do Ensino 

Secundário, presumo eu que isso também tenha de alguma forma influenciado, até porque também estou 

na Comissão de Ambiente, também porque a minha formação é na área do ambiente e porque estive 

também ligado há luta contra a co-incineração em Setúbal e portanto obviamente nós temos algumas 

afinidades, isto não significa que se as exigências assim o determinarem não possa ter de passar para a 

Comissão de Economia, sei lá… Obviamente que um Grupo Parlamentar tenta ver as sensibilidades e o 
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“jeito” que cada um também tem, pronto. Portanto o meu Grupo Parlamentar indicou-me para a Comissão 

de Educação e na Comissão de Educação, pronto há um trabalho parlamentar mais aturado, um trabalho 

parlamentar em que a demagogia e o discurso e a oratória já não têm a mesma dimensão que têm no 

Plenário, porque é um trabalho muito mais fechado, que não tem a mesma visibilidade na comunicação 

social, aliás que raramente tem visibilidade na comunicação social, portanto quando se faz um trabalho 

mais formalizado, mais aturado sobre as diversas matérias e é o complemento ao que se faz no Plenário, 

que o Plenário basicamente é só a declaração política para tentar cada partido chegar aos seus 

intermediários…  

 

E E acha que na Comissão é possível chegar a alguma cooperação, ou também é um lugar 

onde se reflecte a grande divisão que se reflecte no Plenário, ou as pessoas conseguem 

ultrapassar mais isso? 

 

R Eu julgo que se reflecte muito, é difícil haver cooperação, partidos que subscrevem projectos 

distintos, que têm métodos de trabalho distintos e aliás até seria bom que as pessoas vissem com mais 

atenção na comunicação social, mas obviamente não é uma escolha das pessoas a comunicação 

social…até era bom que às vezes se ouvisse o que se diz nas comissões, porque é onde cai a máscara 

às vezes dos partidos, nomeadamente neste caso do partido da maioria, em que no Plenário tem de dizer 

as coisas de uma determinada forma e depois ali assume claramente os seus objectivos e era bom 

muitas vezes que as pessoas pudessem ter acesso a essas, a esses debates, aliás eles são públicos 

mas, obviamente, não têm a mesma atenção, raramente são transmitidos em directo na televisão, a não 

ser quando é a Comissão de Inquérito do BPN, mas era engraçado que as pessoas pudessem ver porque 

aí então é que os contrastes entre os partidos, julgo eu, ainda se afirmam mais, ainda se afirmam mais 

porque a demagogia é posta de parte, não está lá ninguém para os ouvir porque o partido da maioria não 

tem de enganar ninguém, diz com frontalidade os seus objectivos e portanto é mais difícil alguma 

cooperação. Agora vamos lá ver cooperação formal há sempre entre todos os Deputados, julgo que isso 

é um trabalho que devemos prezar, os Deputados aqui trabalham em conjunto no que é formal, no que é 

a construção de uma Lei, agora politicamente é muito difícil trabalhar em conjunto, salvo raras excepções, 

agora do ponto de vista da formalidade daquilo que é o trabalho, há cooperação entre os Deputados, os 

Deputados não andam às turras, portanto o nosso objectivo quando estamos numa reunião é comum, é 

que a reunião consiga chegar ao fim das suas tarefas da melhor forma, agora obviamente que neste 

processo há é confronto político, mas a cooperação formal existe sempre, tem havido sempre boa 

relação, quer dizer salvo algumas excepções mais infelizes, mas regra geral há cooperação neste ponto, 

agora política não, política de facto há choque, há muito choque. 
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E E vocês enquanto estão… a vossa forma de escutar também os cidadãos, ela é mais 

activa nos Grupos Parlamentares ou nas Comissões, quais são as formas que vocês encontram, 

num sitio e no outro, de também contactar, como aqui não é porque faz uma petição, se calhar há 

mais… 

 

R As pessoas é que determinam por quem é que querem ser ouvidas, se uma pessoa pede uma 

audição à Comissão, a Comissão recebe, uma pessoa ou um movimento ou um conjunto de movimentos, 

se uma pessoa pede aos Grupos Parlamentares, os Grupos Parlamentares têm por hábito receber e até 

pode pedir a todos, a todos os Grupos Parlamentares, às Comissões, até se achar que a sua matéria é 

do interesse de duas comissões pede a duas Comissões e da minha experiência aqui a Assembleia da 

Republica e os Grupos Parlamentares têm total disponibilidade e abertura para falar com as pessoas, 

agora o que depois fazem com as preocupações das pessoas é que cada um falará por si e obviamente 

que o PCP também não subscreve todas as aspirações que aqui nos trazem… 

 

E São muitas, as pessoas já ganharam essa prática de vir, conhecem o instrumento da 

petição, da audição? 

 

R Sim… da petição, contacto com os Deputados via Email para que os Deputados questionem o 

Governo, nós recebemos aqui centenas e centenas de contactos, quer sejam presenciais, quer seja por 

email, quer seja por carta, julgo que diariamente, seguramente diariamente, portanto muitos contactos, 

muitas… se calhar podia ser mais, mas há grande preocupação, até mesmo de estudantes, de miúdos 

novos do secundário que mandam cartas preocupados com os exames nacionais, com a nova Lei do 

estatuto do Aluno, portanto não é só uma coisa daquela malta que viveu o 25 de Abril e que ainda tem 

grande respeito pela Assembleia da República, que é o grande espaço da democracia, não, há também 

das gerações mais novas de todos os quadrantes e julgo que pronto, claro que poderia ser sempre 

maior…as paredes da Assembleia da República muitas vezes por culpa dos Deputados parecem 

demasiado opacas e intransponíveis mas, na verdade, mais do que ser dos Deputados, este espaço é o 

espaço de manifestação da soberania do poder popular e portanto é a casa dos portugueses não dos 

Deputados. Infelizmente, alguns têm uma forma de exercício do poder que os distancia das pessoas e 

que vai afastando a Assembleia da República das pessoas. 

 

E E vocês, vocês também chamam as pessoas, as pessoas vêm cá ter convosco, mas em 

algumas matérias também sentem essa necessidade?            

 

R Sim, sim quando um Grupo Parlamentar, uma Comissão entende que para determinada posição 

que quer assumir, ou para determinado projecto de Lei que quer levar a cabo, ou mesmo sobre uma 
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questão política da actualidade sobre a qual esse Grupo Parlamentar precisa ouvir outras opiniões, 

precisa recolher outros contributos pode perfeitamente promover audições parlamentares, alias têm-no 

feito com grande intensidade, o PCP já fez só nesta legislatura talvez mais de uma dezena de grandes 

audições e seguramente mais… 

 

E As pessoas correspondem, vêm quando vocês as chamam? 

 

R Sim, sim porque as pessoas têm sempre disponibilidade por exemplo nós fazemos aqui uma 

audição, vamos fazer agora uma em Abril, por exemplo, vamos fazer três em Abril, uma delas a que eu 

estou mais directamente ligado sobre ensino especial e, portanto, obviamente que todas as associações 

ligadas de alguma forma aos deficientes, todas as associações de professores, os sindicatos têm 

interesse porque são questões que lhes dizem respeito e portanto têm interesse em vir falar com o PCP, 

porque o PCP tem um projecto sobre o ensino especial para darem o seu contributo, bem nós achamos 

que a situação actual é assim e a forma de resolver é esta e portanto apelamos a que vocês possam 

fazer essa inclusão das nossas preocupações nos vossos projectos, nas vossas questões ao Governo 

etc… regra geral há boa participação porquê? Quer dizer, se estivéssemos a falar de um anúncio do 

jornal a chamar toda a população portuguesa… mas não é, nós chamamos os grupos dirigidos para a 

questão. 

 

E Como é que é feita essa escolha?   

 

R Regra geral, por exemplo se vamos fazer uma audição sobre ensino especial, nós contactamos 

o movimento associativo do sector, o movimento sindical do sector e outras organizações… 

 

E Quase sempre organizações e não personalidades?          

 

R Às vezes personalidades, particularmente no âmbito do ensino, muitas vezes contacta-se 

directamente os presidentes dos conselhos científicos, os presidentes dos conselhos executivos, os 

presidentes dos conselhos pedagógicos, mas não tanto pela personalidade que são mas pelo cargo que 

no momento têm, porque representam determinada sensibilidade, bem em alguns casos mais 

excepcionais chamam-se determinadas pessoas pelo reconhecido mérito que têm na área, também 

acontece, por exemplo na área da ciência o PCP já fez duas audições parlamentares e costuma além dos 

diversos laboratórios de estado, além de um conjunto muito vasto de direcções associativas, sindicais, 

etc… costuma chamar também três ou quatro ou cinco cientistas de grande peso na sociedade, pura e 

simplesmente por serem esses cientistas porque julgamos e reconhecemos-lhe, uma experiência, um 

património que devemos reconhecer e devemos valorizar. 
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E E no âmbito… vocês quando estão a trabalhar uma proposta de projecto de Lei, em 

termos do conhecimento há algum tipo de capacidade de promover estudos, ou de usar estudos, 

usar o conhecimento que está disponível ou têm alguma dificuldade? 

 

R Quando um Grupo Parlamentar decide avançar numa determinada área fica à sua 

responsabilidade a informação… junto da comunidade científica ou junto de qualquer… 

 

E E os cientistas não são desconfiados, não mostram às vezes alguma… por isso vocês 

pedem dados às Universidades aos laboratórios? 

 

R Eu julgo que a grande parte dos estudos que se utilizam ou estão publicados ou estão 

disponibilizados via internet, um instrumento muito poderoso são os estudos sempre estatísticos, que 

estão praticamente todos disponibilizados e os que não estão podem se comprar, portanto estão 

publicados. Quando há matérias que é claramente necessário ouvir as pessoas que estão ali ligadas à 

área, sejam cientistas ou outras, então nesse caso é muito simples, os documentos são controversos, o 

que está publicado não é suficiente, chamamos todos quantos conseguimos e perguntamos qual é a 

melhor solução e da discussão muitas vezes não nasce necessariamente um consenso e então cabe ao 

PCP buscar no conjunto dos contributos aquela que entende ser a melhor visão para o seu projecto, 

porque afinal de contas temos a nossa visão, embora muitas vezes seja necessário obviamente ouvir 

outros. Agora num partido como o PCP, também temos uma grande mais valia é que estamos 

organizados por sectores de trabalho e portanto temos as nossas próprias células de cientistas, temos as 

nossas células de professores, temos as nossas próprias células de estudantes e isso dá-nos também a 

capacidade de conseguir ter uma opinião estruturada própria para diversas áreas. Muito embora isso não 

signifique que não vamos ouvir o exterior do partido mas temos regra geral, já partimos de algum ponto, 

já temos um ponto de partida bastante bem construído, lá está porque têm um conjunto de estruturas que 

estuda, dedicadamente, cada uma das áreas, um grupo sobre ambiente, um grupo sobre autarquias, um 

grupo sobre economia, um grupo sobre energia, ciência, um sobre juventude, temos de alguma forma 

contributos internos que constroem provavelmente os documentos políticos mais profundos que Portugal 

dispõe no momento, que eu julgo que são as resoluções políticas, não consigo lembrar-me de nenhum 

documento político com tanto valor descritivo e de proposta como as resoluções politicas do PCP, 

concorde-se ou não com o que lá está, que é diferente mas que eu julgo que toda a gente tem de 

reconhecer que não há nenhum partido, nenhuma organização política que produza a doutrina política e 

de análise que estes grupos e que este colectivo do PCP produz, acho que isso…. nem mesmo a 

oposição diz, podem dizer que não concordam com nada do que lá está e provavelmente não 

concordaram, mas não podem dizer que não está ali um trabalho, quer dizer o PCP produz para cada 
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congresso, para cada encontro autênticos livros sobre a situação política, sobre a proposta para 

resolução e ultrapassagem dos problemas, quer dizer para as suas conferências, para os seus 

congressos tem uma produção muito elevada que manifesta esse tal trabalho que todos os grupos têm, 

que o colectivo partidário tem. 

 

E Bom e agora vamos entrar se calhar mais então na questão da educação sexual, não é? A 

vossa proposta de Lei, segundo percebi é anterior à do PS, é isso? Conte-me lá como é que isso 

apareceu, como é que vocês se interessam por essa matéria e decidem apresentá-la? 

 

R O PCP apresentou o primeiro Decreto-Lei em Portugal sobre a educação sexual em 1982, se 

não estou enganado, que dá origem depois a uma discussão parlamentar que acaba por resultar num 

projecto, uma Lei de 84 se não me engano a Lei 4 de 84… este projecto de 82 foi o primeiro de todos os 

projectos apresentados na Assembleia da República sobre educação sexual, causa de facto e aliás os 

comunistas, o movimento internacional comunista e o movimento… qual sempre identificou o 

planeamento familiar como um direito e um direito que deve ser assegurado particularmente àqueles que 

menos recursos têm, porque têm mais necessidade de fazer um bom planeamento, uma família que 

disponha muitos rendimentos consegue relativamente suportar os custos e ao mesmo tempo tem mais 

acesso aos meios de planeamento familiar e, por oposição, uma família de menores rendimentos, não só 

não tem os meios para o fazer face a grande… a uma melhor planificação da sua vida familiar, como tem 

menos acesso ao planeamento familiar, portanto está duplamente prejudicada e portanto o controlo do 

planeamento familiar, o controlo e monitorização do estado de saúde e da qualidade de vida associados, 

neste caso, à saúde e direitos sexuais e reprodutivos, são direitos que devem ser assegurados a todos e 

não apenas a quem tem a possibilidade de os aceder, porque tem mais dinheiro ou porque tem a 

capacidade de obtenção de cultura mais acentuada que regra geral também está associado ao dinheiro 

que tem e, portanto, uma voa forma de contrariar isso era utilizar a escola pública, que abrange todos 

como uma plataforma de educação sexual e o PCP é nesta perspectiva que propõe a educação sexual. 

Em 84, felizmente, a Lei é finalmente publicada, ora essa Lei nunca foi regulamentada, pronto o que 

manifesta bem a vontade que os partidos do Governo, que no caso maiormente, o Partido Socialista que 

é quem tem mais responsabilidade claramente na área, porque esteve durante mais anos no Ministério 

competente, no caso da educação, manifesta bem a hipocrisia com que aprovou uma Lei que depois 

nunca esteve disponível para cumprir, nunca ao longo destes 25 anos, nunca teve disponibilidade para 

cumprir. Bem, em 1989 se não me engano ou 1992 há uma nova Lei da educação sexual, uma Lei que 

concretiza mais o que já estava e que até explica como é que é levada a cabo a educação sexual nas 

escolas, quais os objectivos, portanto, uma Lei que é feita no sentido de retirar argumentos para não 

cumprir a Lei, mais uma vez o PCP, apresenta o projecto de Lei que dá origem a essa Lei e o PS também 

apresenta um. E o PS, regra geral tem manifestado, no quadro parlamentar sempre esta postura, a 
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educação sexual cá estamos, nós também somos de esquerda, nessas coisas também somos de 

esquerda, então educação sexual, então uma vez mais sai uma Lei que nós comunistas julgamos que é 

uma boa Lei e que até hoje não foi cumprida. Bem e novamente de 92 até hoje as principais 

responsabilidades que devem assacadas ao Partido Socialista, até porque mesmo que o PSD tenha tido 

durante grande parte desse período o poder no que toca à educação, há uma questão central, é que o 

PSD é sincero e o PSD sempre se disse, a não ser agora nesta última fase, contra a educação sexual, é 

contra, portanto aquelas Leis eram contra o que o PSD achava e o PSD não tinha grande entusiasmo e 

empenho no seu cumprimento, mas não se pode é desculpar o PS, que dizia sempre na Assembleia da 

República, sim senhor é muito urgente e depois quando chegava lá sempre arredava a Lei da educação 

sexual das suas prioridades, aliás nem incluía na sua intervenção. O PSD, curiosamente, quando esteve 

no Governo com o CDS até avançou mais, mal, avançou mal na nossa opinião contestamos na altura, a 

JCP contestou a contratação de entidades católicas e religiosas para dar a educação sexual que 

achamos que era um perfeito disparate, mas de facto o que é curioso é que os dois partidos que estavam 

contra abriram, implementaram qualquer coisa… pronto! Nós estávamos de acordo, achamos que foi 

inclusivamente um retrocesso. O PS nem isso, nem com essas organizações, nem com outras. Bem, 

chegamos então ao ponto em que estamos hoje, 25 anos depois de 84 e a questão que se levanta é que 

nós estamos de acordo com o que está na Lei e se um Governo quisesse de facto avançar o que está na 

Lei é mais que suficiente por isso é que quando nós apresentamos esse projecto de Lei da educação 

sexual… o Bloco apresentou outro, aliás o Bloco apresenta primeiro… 

 

E O Bloco apresenta, ou apresenta uma interpelação? 

 

R Não o Bloco apresentou um projecto de Lei mas muito diferente, uma coisa que criava umas 

disciplinas, umas áreas curriculares não disciplinares, portanto uma coisa muito diferente não tinha nada 

a ver com aquilo que é o património português em torno da discussão disto, portanto de rotura clara com 

tudo o que está na Lei. E então o PCP apresenta o seu projecto numa perspectiva muito clara, que é, nós 

achamos de facto que este assunto merece uma intervenção Parlamentar mas não de destruir tudo o que 

está feito e de vir agora dizer que tem de ser assim ou então não há e então o que é que fizemos, 

apresentamos um projecto que na nossa opinião aprofunda o quadro legal que existe, reforçando-o e 

retirando espaço a Governos que não o cumpram, retirando argumentos a um Governo para não o 

cumprir portanto como é que ele vai ser implementado, no concreto em cada escola…. portanto está no 

nosso projecto de Lei, um gabinete de atendimento aos estudante que está no nosso projecto de Lei que 

não estava na Lei anterior, a distribuição de contraceptivos gratuita, a obrigatoriedade da inclusão de 

conteúdos sobre a educação sexual nos currículos das disciplinas e estava inclusivamente um prazo, que 

eu julgo que era de um ano para a revisão curricular necessária para todas as disciplinas conterem esses 

conteúdos. O Partido Socialista não apresenta nenhum projecto faz o…suspende o processo de 
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discussão e volta passado um mês ou dois com um projecto, volta com um projecto que qual não é o 

nosso espanto, quando verificamos que afinal é igual ao projecto do PCP, com a diferença que quando o 

PCP diz que os diplomas devem ser… os currículos das escolas devem ser revistos para integrar os 

conteúdos, o projecto de Lei do PS diz logo quais são os conteúdos, é a grande diferença e tem outra que 

é, cria o Dia nacional da educação sexual nas escolas, que sinceramente, não nos aquece nem nos 

arrefece e por isso é que dissemos “bem, se era para isto podíamos perfeitamente ter viabilizado os 

outros projectos, já tínhamos feito este trabalho na especialidade”, o PS podia ter proposto, mas aqui a 

posição do PS é muito clara, o PS sempre que há um projecto de educação sexual na Assembleia da 

República quer estar associado a esse projecto e quer dizer que é seu… E portanto tudo bem, nós 

votamos a favor, porque nós não escolhemos os projectos em função dos autores, ficamos a favor do 

deles, ficamos a favor do nosso e julgo que nos abstivemos no do Bloco de Esquerda ou talvez até 

tenhamos votado a favor, votamos a favor, numa perspectiva não temos nada contra que este projecto 

baixe à especialidade, baixa à especialidade…. obviamente que depois íamos expressar a nossa 

discordância com o seu conteúdo, mas tudo bem é um contributo válido. Mas, o projecto do Bloco de 

Esquerda foi rejeitado e só baixou o do PCP e do PS e, portanto, ficamos neste passo, quer dizer o PS 

faz um compasso de espera de dois meses, ou de um mês agora não tenho bem presente, também não 

quero estar a mentir, para apresentar um projecto que é claramente inspirado no do PCP mas com um rol 

de programas… 

 

E Porque é que acha que isso acontece, não é possível nunca um partido votar um projecto 

de outro, quer dizer pelo menos o PS votar no vosso seria impensável, impossível? 

 

R Eles votaram a favor do nosso mas só quando já tinham também um. Bem, quer dizer, eu digo-

lhe já… eu não sei porque que isso é impensável porque no PCP votamos “n” vezes a favor de projectos, 

nem que venham do CDS, aliás ontem votamos a favor de um projecto do CDS e nós não tínhamos um 

projecto, não foi preciso dizer “Hà nós também temos” para votar no deles, o projecto é bom, o projecto 

tem ideias meritórias e o PCP vota a favor, não temos nenhum problema com isso, na generalidade tenho 

reparado que nos outros partidos não têm essa postura e digo os outros, quase todos ou mesmo todos. 

Já tivemos aqui casos, por exemplo, em que rejeitaram projectos do PCP só porque o PCP rejeitou o 

projecto do outro partido, muito embora nós tivéssemos motivos políticos para rejeitar e os outros não 

tivessem nenhum motivo para rejeitar o nosso. Eu dou-lhe um exemplo muito claro, aqui há uns tempos o 

PCP fez um projecto que reforçava o financiamento das instituições de ensino superior e o Bloco de 

Esquerda também e o do Bloco de Esquerda reforçava a dotação e dizia assim, o dinheiro das propinas 

deve ser utilizado para “não sei quê” e o PCP disse ao Bloco de Esquerda, nós tínhamos todo o gosto em 

votar a favor mas não podemos porque somos contra as propinas, portanto não podemos estar a favor de 

uma coisa que diz que as propinas vão servir para… e tudo bem faz sentido, já o mesmo o Bloco de 
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Esquerda não podia dizer do nosso porque estava de acordo com o nosso, qual não é o meu espanto 

quando verifico que quando nós nos abstemos, julgo eu que nos abstivemos no do Bloco de Esquerda, o 

Bloco de esquerda abstêm-se também no nosso, como quem diz se vocês não votam no nosso, nós 

também não votamos no vosso. Não tem sido a nossa postura, regra geral analisamos o conteúdo e 

votamos em função do conteúdo, pronto às vezes até com grande benevolência para votar a favor porque 

as votações na generalidade são para que baixem à especialidade e portanto é sempre possível na 

especialidade dar um contributo, mudar, bem é sempre possível, infelizmente, desde que o PS permita 

porque tem uma maioria absoluta. Mas, portanto, temos manifestado sempre esta postura, portanto eu 

não acho que seja impensável, depende dos partidos, não percebo o PS… tem este comportamento, tem 

sempre feito isto, o PCP apresenta um projecto sobre a educação sexual, o PS vai a correr fazer um que 

é para dizer depois que se não fosse o PS não tínhamos educação sexual em Portugal, que é uma coisa 

manifestamente, bem que é assinalável dizerem isso, tendo em conta que é por causa deles que não há 

educação sexual. 

 

E Não, por outro lado até pode parecer um pouco estranho, uma vez que ele estando no 

poder e tendo o Governo, podem fazê-lo sem Lei, não é? 

 

R Aliás a Lei que existe hoje é boa, a Lei que existe hoje dava se este Governo quisesse pô-la em 

prática, punha. 

 

E Pois isso é que eu ia perguntar, o que é que falta? Porque se nós olharmos vimos que 

eles quando entraram, nomeadamente quando entrou o Engenheiro Sócrates fizeram a dita cuja 

comissão, que já deve ter ouvido falar, presidida pelo Prof. Daniel Sampaio que esteve não sei 

quantos anos a estudar e depois fizeram umas orientações para as escolas, portanto o que é que 

não funcionou, o que é que será que faltou, foi vontade política da parte do Governo, foram as 

próprias escolas que estão renitentes em relação a isso?                                                                                                       

 

R A saturação de estudos e grupos de trabalho, sempre que se fala em educação sexual é preciso 

fazer um estudo, bem então assim é certo que não passamos disto, porque quando daqui a 5 anos se for 

outra vez dizer, é pá temos de cumprir a Lei não mas temos de fazer um estudo e lá vem um qualquer 

Doutor Sampaio da altura fazer um estudo e depois vem um outro Doutor fazer um estudo e andamos 

nisto e o que é certo é que, se andam a fazer estudos e grupos de trabalho e consultas e audições, e não 

se passa disto! E hoje em dia há um património mais que suficiente para avançar, não é? Nós não 

podemos é estar à espera que haja um estudo que sirva de hoje para todo o sempre, porque isso é 

impossível, não é?  Só com uma estrutura no terreno, a funcionar é que nós vamos percebendo quais as 

suas dificuldades e quais são as suas necessidades. Portanto, enquanto essa estrutura não houver e 
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andarmo-nos a limitar a construir estudos, grupos de trabalho, grupos de estudo e não sei quê, 

obviamente que o que eles dizem hoje vai ser diferente do que dizem daqui a quatro anos e daqui a oito, 

porque obviamente a realidade vai-se alterando. O estudo do Doutor Sampaio sugere inclusivamente a 

criação de uma área de educação para a saúde e tudo bem, diz isso hoje, daqui a 4 anos encomendamos 

outro estudo e provavelmente vem outro doutor dizer que afinal o que é melhor é não sei quê. Bem e com 

isto tudo não há educação nas escolas, não há educação sexual nas escolas e o que é certo é que há 25 

que o Partido Socialista podia aplicar isto, porque não podemos ignorar uma coisa, estas Leis foram 

sempre feitas com base em outros estudos, em outras audições, que não os do Governo 

necessariamente. Portanto, não se pode pensar que a Lei é feita porque deu na cabeça de um tipo fazer 

assim, vamos fazer assim, não, há experiências internacionais, há estudos em Portugal, estudos de 

prevalência de infecções sexualmente transmissíveis, estudos sobre o planeamento familiar, estudos do 

Serviço Nacional de Saúde sobre as mais diversas áreas da saúde reprodutiva e obviamente que tudo 

isso é tido em conta, ora se vem sempre o Governo dizer que depois da Lei estar feita é preciso fazer um 

estudo, não vamos passar disto e aí não há responsável como o Partido Socialista que tem assumido 

sempre o ónus de entravar a educação sexual nas escolas, é uma coisa assinalável. 

 

E Mas eles, pronto de certa forma esta questão da educação para a saúde e da educação 

sexual, a tentativa de incluir a educação sexual numa área mais vasta, que é a educação para a 

saúde onde entra também a alimentação, estilos de vida saudáveis, onde entra também a 

toxicodependência etc… isso de certa forma também tem permitido… Estou-lhe a perguntar se 

acha que isto tem permitido que isto não se faça, ou seja a inclusão nessa área mais vasta permite 

que as pessoas escolham outras opções e que dêem prioridade a outras coisas, mas por outro 

lado parece que é menos assustador quando vêem educação para a saúde as pessoas dizem que 

sim, mesmo nas escolas, educação sexual se calhar já se mostram mais… 

 

R Há muitos equívocos em torno da educação sexual, a maior parte das pessoas pensa que isto é 

uma disciplina, agora vai haver uma disciplina em que os miúdos vão estar a falar de sexo todo o dia…. e 

é o que o Bloco de Esquerda defende-uma disciplina, depois vem o PS e JS dizer que enquanto não 

houver uma área especifica isto não pode avançar, porque a multidisciplinaridade tem sido utilizada como 

desculpa para isto não andar, é falso o que tem sido utilizado como desculpa para isto não avançar é o 

Partido Socialista que está sempre a dizer que não avança, não sei porquê, porque nós não temos nada 

contra a educação para a saúde, mas a educação sexual, aliás como a educação para a saúde são 

matérias multidisciplinares, são matérias multidisciplinares pura e simplesmente porque existe saúde 

sexual, saúde alimentar, saúde física, saúde… e portanto isso é necessariamente multidisciplinar, saúde 

mental, não é? Olhe, eu posso abordar a educação sexual nas aulas de matemática e quando agente diz 

isto as pessoas ficam…como? Como? então eu não tenho estatística nas aulas de Matemática, eu não 
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tenho estatística nas aulas de Matemática, então em vez de estar a estudar a altura dos estudantes da 

minha turma estudo a prevalência de gravidez adolescentes no país ou de infecto-contagiosas….eu não 

dou funções? E progressões aritméticas e geométricas, em vez de estar a estudar a velocidade de 

reprodução dos coelhos em cativeiro estudo a possibilidade daqui a quantos anos qual vai ser a 

prevalência de determinado comportamento sexual, mas qual é o problema disto? Nas aulas de História 

não é possível dar educação sexual? Então não posso abordar a sexualidade, nas sociedades antigas, 

nas sociedades contemporâneas, os diversos tipos de comportamentos sexuais, de organização das 

sociedades, matriarcal, patriarcal, o papel do sexo nas diversas sociedades, então isso não tem, 

obviamente, não faz parte de uma consciência sexual e reprodutiva, não vejo qual é o problema. Em 

Português nós damos educação sexual: as Cantigas de Amigo, ali quando estudamos a Língua 

Portuguesa damos as Cantigas de Amigo, as Cantigas de Amigo muitas vezes têm referências explícitas 

ao sexo, as Cantigas de Amor, a Ilha dos Amores do Camões e os Lusíadas, tudo isso, porque o sexo 

também tem presença literária, tem presença na História, tem presença biológica e aí obviamente torna-

se mais óbvio, em Biologia é óbvia a presença da educação sexual, porque é a parte biológica da coisa, 

mas em todas as outras áreas… e em Filosofia não podemos estudar a educação sexual, quer dizer… na 

Psicologia porque o comportamento sexual e a loucura sexual do ser humano está presente em quase 

tudo o que o ser humano faz.  

 

E Miguel com certeza que foi aluno e conhece os professores bem, acha que eles estão 

disponíveis para isso? 

 

R Eu acho que os professores, se tiverem a formação adequada, que hoje podem não ter, mas 

como sabe são obrigados a ter x horas de formação anual, obviamente que se esta for uma das 

componentes, o professor tem de cumprir o seu papel, o professor tem de cumprir porque tem de dar o 

seu programa, obviamente que cada professor tem as suas características e uns darão de uma forma 

mais feliz, outros menos mas, por exemplo ,quando os professores têm de dar a União Soviética e regime 

nazi no mesmo capítulo, também estamos a exigir a professores comunistas que façam a comparação 

mais hedionda que a história alguma vez… que ultimamente tem criado, que é dizer que a União 

Soviética e o Nazismo eram da mesma família, não é? E que tinham muitas semelhanças e é assim que 

está estruturado e obriga-se um professor comunista a passar por este calvário, eu calculo que um 

professor comunista dê, tenha quase ataques cardíacos quando tem de passar por aquela parte do 

programa, não é? E também não se obrigam os professores portugueses a passar por cima do 25 de 

Abril, porque não está, está lá no fim dos livros e aparece… então sinceramente chocava-me muito 

menos obrigarem os professores a terem a educação sexual do que a trucidarem a história. Até porque a 

educação sexual serve o país e o branqueamento histórico serve outros interesses, portanto eu julgo que 

era perfeitamente possível, que obviamente se um professor tivesse mais dificuldades tem que haver 

costar
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estruturas nas escolas e também por isso propomos, os gabinetes e a formação de professores etc… que 

possibilitem, porque obviamente não podemos exigir a professores formados há muitas décadas, que 

tenham a capacidade de ensinar conteúdos sobre a educação sexual iguais a um professor que já teve 

essa questão contemplada no seu currículo escolar, mas obviamente que, por essa ordem de ideias 

nunca poderemos avançar, porque os professores formados em Química há 50 ou 60 anos não estão 

preparados para dar a Química de agora, ou pelos menos não com a mesma perspectiva sobre a 

Química moderna. Bem, portanto, acho que isso é perfeitamente ultrapassável, claro que pronto muitos 

professores, provavelmente ficariam incomodados,  mas também julgo, lá está, acho que isso é um 

equívoco, eu acho que muitos pais e muitos professores, professores talvez não tanto, mas muitos pais 

têm a ideia de que educação sexual vai ser explicar aos seus meninos de seis anos, todos os 

comportamentos sexuais mais desviantes que existem por ai, digamos entre aspas que obviamente o 

comportamento sexual, mas no entendimento que vai ser explicar como é que se faz… bem não é nada 

disso obviamente, não é? É  ter presente na nossa formação os conteúdos, que nos alertem e que nos 

vão formando à medida do nosso crescimento, obviamente que não se vai dizer as mesmas coisas nas 

Ciências Naturais, a um miúdo do 6º e um miúdo do 12º, como é obvio e julgo que isso, quer dizer só 

quem anda, só quem viva noutro mundo é que pensar que no 6º ano se vão dar conteúdos de educação 

sexual, ou no 7º ou no 8º,  iguais aos que se vão dar no 12º, recebemos aqui cartas de pais que são 

coisas que eu nem consigo descrever, não é? “Eu quero preservar intacta a inocência do meu 

filho”…quer dizer… preservar intacta a inocência do seu filho? Muito bem claro, escolha o que ele come, 

escolha o que ele tem acesso, proíba-o de ver isto de ler aquilo, tudo bem… não tem é o direito de fazer 

com que o seu filho, daqui a 10 anos ou 15, seja um vector das doenças infecto contagiosas, esse direito 

não tem, tem o direito de o educar como entender mas não tem o direito, de o ilibar das 

responsabilidades sociais dele. 

 

E Vocês desde que esta matéria está na Assembleia da República, têm sentido essas 

pressões, ou seja, sentem pressões?                       

 

R Sentimos grande pressão por parte dos estudantes para avançar, que é uma reivindicação muito 

antiga dos estudantes, compreensivelmente e depois sentimos alguma pressão, mal-educada, agressiva, 

pouco respeitadora, muito pouco respeitadora…. sei lá de talvez umas boas dezenas, talvez próximo das 

centenas de pais… que devem viver… 

 

E Eles parecem associados em algum movimento ou individualmente? 

 

R Estas últimas cartas, deste último processo da última Lei que recebemos, julgo que são 

individuais, muito embora a maior parte delas fossem iguais, recebemos muitas iguais em que mudava o 
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nome da pessoa e essas não eram as piores. Aquelas que eram escritas pelas próprias pessoas eram 

muito mais… ordinárias… e eu tive a infeliz ideia de responder uma a uma, nem lhe vou dizer o que é que 

me responderam de volta. Porque acho que denota certamente alguma perturbação naquelas pessoas. 

Houve de facto pessoas que me responderam com cordialidade, houve uma pessoa, tenho perfeitamente 

vocacionado na qualidade até de advogado, que dizia que respeita muito a minha posição e que 

agradece pelo facto de eu ter respondido à sua carta, muito embora saiba que o PCP defende “aquilo”, 

muito embora não esteja de acordo mas que agradece o facto de termos respondido e de termos tido o 

cuidado de responder, mas foi uma! As outras todas responderam a chamar-nos tudo e mais alguma 

coisa! 

 

E E as outras organizações da sociedade civil que se movimentam nesta área, porque há 

várias que se movimentam, também têm tentado marcar posição ou não? 

 

R Não, nesta fase não houve grande pressão, à excepção destes emails.  

 

E Por exemplo a APF, o MDV, sei lá, há um conjunto de instituições em Portugal que tem… 

 

R Têm-se esforçado ao longo do tempo, têm-se esforçado todas, têm deixado bem clara a sua 

posição, mas de facto nesta altura o que aconteceu mais foi estas cartas muito desagradáveis. A primeira 

carta que chegou até nem foi muito desagradável, agora a resposta às minhas respostas é que foi muito 

desagradável, muito pouco… daquelas coisas mesmo ordinárias. Eu não sei como é que pretendem 

preservar a inocência dos filhos se têm aquele tipo de comportamento, de qualquer das formas… 

 

E Da igreja não tem havido movimentações? 

 

R Directamente da igreja para o Grupo Parlamentar não, mas presumo que haja ali mãozinha da 

igreja… mas pronto também não posso dizer… a igreja não é responsável pela ordinarice das pessoas 

que têm escrito para aqui, como é óbvio, a igreja tem a sua posição… 

 

E Pois que tem sido assumida claramente… 

 

R Aliás estou convencido que os católicos portugueses são razoáveis e têm a noção, ainda que 

possam estar ou não, de acordo ou em desacordo, têm noção do que é o bom trato, do que é o respeito 

pela democracia e do que são as paredes da igreja, há é um conjunto de franja muito reduzida, 

felizmente, da nossa sociedade, que eu refuto extremamente hipócrita que usa os valores católicos como 

desculpa para a sua afirmação social e que é aquela camada mais reflexa em partidos como o CDS, da 
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igreja não como fé mas como código moralista do seu comportamento, mas que eles próprios não 

cumprem… porque eles próprios não são cristãos, porque eles próprios não dividem, porque eles 

próprios não partilham com ninguém, portanto não acho que sejam “os católicos”, acho que, pelo 

contrário, os católicos portugueses são pessoas da maior tolerância, bom comportamento. 

 

E Não acha que em relação ao projecto de Lei do PS eles preocupados, estão a correr um 

risco apresentando um projecto que parece contestar aquilo que o seu próprio Governo, que é PS 

também, está a fazer. Como é que o PS Governo entende que sai um projecto da Assembleia da 

República que marca responsabilidades em relação ao que eles têm que… 

 

R Essa é uma boa pergunta, deverá fazer ao Partido Socialista. 

 

E Não teria sido mais fácil aprovar o vosso do que estar a fazer um próprio, não é? 

 

R Lá está, eu acho que o PS quer daqui a uns anos dizer outra vez que na base da Lei está o 

Partido Socialista e de facto está, ao mesmo tempo evidencia que o seu governo não o fez, mas isso é 

um problema que lhes cabe a eles sanar, eu julgo que a grande, eu não quero dizer que o PS não tem 

mérito legislativo, que tem! O PS, sempre que o PCP apresentou, o PS apresentou e, verdade seja dita, 

trabalhou-se em conjunto, mas tem mérito legislativo que não corresponde ao mérito executivo, pelo 

contrário tem demérito executivo porque embora aqui no Grupo Parlamentar do PS legislem sempre no 

bom sentido, aliás e é por isso que merecem o apoio do PCP e que o PCP apresenta também esses 

projectos, depois quando é altura de pôr a Lei em prática também é sempre o PS a boicotar, portanto o 

PS é um partido que tem uma característica muito própria, mais acentuada que nos outros partidos, é que 

o PS tem muitas caras…o PS diz uma coisa aqui e a seguir vai dizer uma outra coisa a outra pessoa, 

porque ao PS o que interessa é manter a sua rede de influências, que lhe permite continuar a tomar conta 

do aparelho de Estado. E, portanto, o PS em Setúbal é contra a co-incineração mas aqui é a favor, isto é 

muito claro, o PS nas concelhias aprova moções de solidariedade com os professores, mas aqui lixa a 

vida aos professores, peço desculpa pelo termo, portanto e é este o comportamento deste partido. Aqui 

apresenta uma Lei da educação sexual para poder dizer a toda a gente, vêm como nos somos um partido 

de esquerda. Nós damos dinheiro à banca para defendermos os patrões mas somos um partido de 

esquerda porque a educação sexual é uma bandeira da esquerda não é? É daquelas coisas que toda a 

gente sabe, aliás ultimamente tem-se feito, isto ser de esquerda é defender as coisas mais fracturantes, 

defendê-las do lado progressista e tudo o resto já não há esquerda nem direita, nas questões 

empresariais, da banca, do aparelho produtivo, isso não tem nada a ver! Portanto o PS quando chega à 

altura de defender duas ou três coisas muito particulares é de esquerda, mas depois a outra cara que é 



 

18 

 

neste caso a do Governo está-se pouco marimbando para o PS parlamentar faz ou deixa de fazer, é 

mesmo assim. 

 

E Na vossa proposta, o mandato em relação à educação, à escola é claro, em relação à 

saúde acha que também há alguma missão,  porque isso creio que não está tanto assim.  

 

R Num dos nossos artigos nós dizemos, que é dever do Serviço Nacional de Saúde corroborar e 

colaborar com as escolas e até, inclusivamente colocamos a possibilidade de os gabinetes de 

atendimento poderem remete para o Serviço Nacional de Saúde um caso que entendam justificar essa 

remissão. Portanto, o papel que atribuímos ao Serviço Nacional de Saúde, não é diferente do que eles já 

têm hoje, o Serviço Nacional de Saúde não tem um papel eminentemente pedagógico, não, tem o papel 

de tratar e portanto é esse papel que atribuímos no nosso projecto, no entanto há áreas em que 

claramente se cruza o papel profilático do Serviço Nacional de Saúde, de prevenção e também de 

tratamento… com a área da educação sexual, por motivos óbvios, porque o planeamento familiar é uma 

tarefa do Serviço Nacional de Saúde, não é das escolas, porque o tratamento de infecções sexualmente 

transmissíveis é do Serviço Nacional de Saúde e não das escolas e porque o lidar concretamente com 

uma gravidez, por exemplo, também é do Serviço Nacional de Saúde e não das escolas. Portanto, tinha 

de haver um entrosamento entre aquilo que é o gabinete de atendimento nas escolas, que é 

essencialmente pedagógico e aquilo que depois é a outra vertente do Centro de Saúde e, portanto, a 

interacção que o PCP propõe é que o Centro de Saúde possa intervir com a escola na criação de 

programas de consciencialização, dar apoio, dar informação científica e que a escola também possa, 

sempre que entenda que é necessário enviar casos directamente para o Sistema Nacional de Saúde, 

porque entende que é um caso que já saiu da esfera da escola, que é essencialmente o de educar, não 

é? Se temos de entrar para a via de um tratamento, não é no gabinete de atendimento aos estudantes. 

 

E Estou mesmo no fim, só preciso de lhe perguntar quem é que acha que eu devia ouvir 

mais? Faço esta pergunta a toda a gente é mesmo… 

 

R Sim, bem eu julgo que ouvir os autores dos Projectos de Lei. 

 

E O do PS quem é o proponente? 

 

R Foi, julgo eu o deputado Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, foi ele que defendeu o 

projecto no Plenário, portanto julgo que… 

 

E Ele também vem como o Miguel, da juventude partidária, do associativismo?  

costar
Highlight
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R Vem da juventude socialista, julgo que seria talvez útil ouvi-lo, até porque há questões que 

perguntando a esse deputado ficariam mais claras… e se o critério for esse já agora também podia ouvir 

o do outro projecto que foi rejeitado, do Bloco de Esquerda. 

 

E …do Bloco e quem foi sabe dizer? Porque eu os vossos apanhei claramente, o do Bloco 

talvez tenha sido hà mais tempo, que eu já não consegui… 

 

R Julgo que foi a Ana Drago. 

 

E Tenho a ideia que foi ela mas também já não tinha a certeza. 

 

R Portanto, mas esse projecto foi rejeitado.                                                                                                                                          

 

E E lá fora, sugere alguém? 

 

R Bem lá fora, talvez se quisesse e podia ter interesse pelo património que eles têm de discussão 

em torno desta matéria, julgo que também tenha interesse falar com a Delegação Nacional das 

associações do ensino secundário, porque eles assumiram hà pouco tempo uma moção de defesa dessa 

reivindicação muito antiga deles. Bem, depois, talvez as juventudes partidárias, a igreja, portanto, isto 

partindo do princípio que quer ouvir todos os elementos, não é? 

 

E Sim… Eu já ouvi muita gente, mas faço sempre essa pergunta também para perceber o 

peso que vocês consideram essas pessoas… 

 

R Sim, talvez o movimento que deu origem àqueles mails que vinham assinados por pessoas, mas 

que eram feitos claramente numa só máquina porque era igual… 

 

E Mas quem? Agente não consegue identificar… alias eu também procurei já o movimento 

que esteve na origem daquela noticia, que saiu no expresso em 2005… 

 

R Devem ser pró-vida …   

 

E Pois mas eles não estão activos, já enviei várias coisas para eles e eles não respondem… 

 

R Se calhar se perguntar ao CDS eles sabem dizer quem são, porque devem ser amigos.              
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E Talvez, por acaso nunca me lembrei de ir por essa via… [risos] 

 

R Se perguntar ao Deputado José Paulo Carvalho que foi inclusivamente um Deputado do CDS 

agora é não inscrito, e que foi o porta-voz do movimento pró-vida, ele certamente saberá que 

movimentação é que existem desse lado… 

 

E Pronto, olhe não sei, acho que por mim terminei é dentro da… 

 

R Se quiser ouvir os sindicatos dos professores…  

 

E De como é que eles sentem e pensam sobre isso, não é? Está bem…          


