
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO NUNO 

 
1.A linha política do ME (PPES, CCPES) foi a de ajudar as escolas a desenvolver projectos, e 
projectos de continuidade, com base nos pressupostos que toda a intervenção ao nível da 
promoção e educação para a saúde surja integrada nos projectos curriculares das escolas, e 
não seja uma actividade pontual e isolada. Foi assim e agora também é (com a intervenção do 
GTES). 
 
2.As mudanças que foram existindo ao longo destes anos todos têm uma perspectiva 
integradora das diferentes vertentes da intervenção- é a prevenção e promoção da saúde. A 
promoção da saúde não é uma questão meramente médica e da doença - dos técnicos da 
doença. Nesta noção da saúde, nestas dimensões psico-sociais, é uma temática que é 
transversal e que pode ser trabalhada no quotidiano das pessoas. É uma mudança de 
paradigma, as questões da saúde eram sempre associadas às questões da doença e às 
questões biomédicas. Quando se muda de paradigma e se assume que o processo de 
promoção da saúde é um processo de gestão da própria saúde e da saúde dos outros, trata-
se de tomar consciência que o que temos é que autonomizar as pessoas; têm de assumir a 
responsabilidade da gestão da sua própria saúde. Nesse sentido é um processo educativo, e 
as escolas aí têm um papel muito importante.  
(evoluiu-se também, mesmo na própria classe médica, que se vai apropriar e que vai assumir, 
cada vez mais, o paradigma da promoção da saúde, mais no paradigma preventivo do que no 
paradigma patogénico centrado no doente, na saúde e nos factores determinantes de saúde. 
E isso parece-me que é assumido, quer pelos médicos, quer depois por uma afinação de 
linguagens entre as Escolas e os Centros de saúde) 
 
3.A RNPES foi um processo muito interessante porque ajudou a produzir uma identidade, as 
escolas identificavam-se com a dinâmica, com os pressupostos da promoção da saúde, e com 
as dimensões das escolas promotoras de saúde.  
 
4. Foi importante haver (PPPES e CCPES ) uma equipa técnica a acompanhar as escolas e 
fazer interface entre as escolas e as estruturas, quer regionais, quer centrais do Ministério da 
Educação e do Ministério da Saúde. E esse trabalho de acompanhamento permanente foi 
absolutamente marcante. 
 
5. A Educação para a Saúde, enquanto processo dinâmico que visa melhorar as condições de 
bem-estar das pessoas é uma temática, hoje, claramente assumida, pelas escolas. 
(“Ainda há dias, uma colega da saúde referia isso, porque o que é evidente hoje, é que as 
escolas já assumiram os temas da educação para a saúde: a educação sexual, a alimentação, 
a educação alimentar, a prevenção das drogas, a prevenção da SIDA, etc., essas áreas, 
essas temáticas são temáticas que as escolas assumidamente, trabalham continuamente, 
quer integrado nas disciplinas – quer dizer, através das disciplinas abordam essas temáticas – 
quer mesmo em áreas chamadas não disciplinares onde desenvolvem projectos, onde 
desenvolvem pesquisa com os miúdos para trabalhar estas temáticas. Isso é muito importante, 
eu acho que é muito importante”.) 
(“este trabalho de assunção destas temáticas na escola foi um trabalho que foi feito 
paulatinamente, progressivamente, e foi sendo assumido cada vez mais pelas escolas - isso é 
importante. Sendo que, e isso convém dizer que é preciso integrar esses temas nos currículos 
e etc. “ 
 
6. A ideia do trabalho em Promoção da Saúde, nunca foi que houvesse uma equipa fixa de 
fora, de especialistas que fosse trabalhar nas escolas e desenvolver programas nas escolas, 
está ver a ideia. A ideia não é levar programas e mete-los nas escolas.  
(“Os pressupostos são outros, são de dar retaguarda e dar bases para que a escola, 
autonomamente, possa ela desenvolver e cumprir o seu projecto e a sua missão. E que possa 
construí-la, não num prêt-à-porter, mas que possa fazer um diagnóstico. Há um pressuposto - 
é o grande enfoque na metodologia de projecto, um diagnóstico bem feito, uns objectivos bem 
definidos, umas metodologias bem desenhadas, um processo de avaliação, para que cada 
escola possa construir a resposta, o seu caminho, consoante as suas necessidades.”) 



 
7. As temáticas do consumo de substâncias psico-activas e da sexualidade são de natureza 
diversa das da alimentação, e dá-se presentemente uma atenção particular à educação 
alimentar, mas isso é fomentado pelo discurso social. 
 
8.A escola tem a função de educar, globalmente, e já tem o desenvolvimento pessoal e social, 
mas já tem também o objectivo de passar conhecimento e de ajudar os miúdos a adquirir 
conhecimento.  
(“Estas duas tarefas, que às vezes, se nós olharmos podem parecer incompatíveis, não são 
incompatíveis (são em parte conflituantes por causa do tempo”).  
 
9.Os professores precisam de formação, mas também já há muitos professores que têm 
formação nesta área. 
(“ E tem sido feito um trabalho, quer no PPES, quer na CCPES, e depois pelo 
NESASE/DGIDC –“) 
 
10.Os Centros de Saúde, as parcerias espontâneas que as escolas têm ao nível local – os 
centros de saúde, estruturas locais – são essenciais. São importantes as politicas locais e as 
dinâmicas locais, até mesmo das pessoas.  
 
11. A área da Educação para a Saúde é uma área muito gratificante porque as pessoas 
sentem que é útil para o desenvolvimento das crianças/jovens;  
(“portanto agarram muito estas temáticas e os miúdos, eles próprios também se interessam 
por estes temas – da educação sexual, das drogas, da alimentação.”) 
 
12. A estratégia é a de ajudar a desenvolver o pensamento crítico, é a capacidade de pensar, 
o ter de pensar, 
(“ou seja, a nossa ideia de promover a saúde e tornar… a pessoa em relação consigo própria, 
a pessoa em relação com o mundo, a forma como gere, se gere do ponto de vista gere o 
corpo, se gere emocionalmente e afectivamente; e mesmo nas relações sociais, tudo isto só 
pode ser feito se a pessoa desenvolver uma faculdade que, ou seja, tem que conhecer, ter 
informação, pensar sobre as coisas e, depois, constrói o seu próprio pensamento). 
 
13.É quase inevitável falar de Educação Sexual e Sexualidade com adolescentes…atravessa 
a vivência deles na escola – é um espaço de vivências múltiplas, é onde se encontram entre 
pares, é onde se é olhado e valorizado ou não, as miúdas acham giro, os rapazes acham giro, 
etc. e por aí em diante, quer dizer, é um espaço de sexualidade… 
 
14. É bastante adequada como metodologia a educação pelos pares : criar espaços de debate 
e de conversa entre eles 
 
15.A Sociedade Civil é muito débil ainda, temos bom financiamento, sustentabilidade única, e 
portanto, às vezes, as IPSS’s têm dificuldades, se não tiverem apoio do Estado – têm 
dificuldade em manter a sua actividade.  
 
16.As orientações gerais estão dadas, cada escola deve proceder à nomeação de um 
professor coordenador da Promoção da saúde para centralizar estas temáticas. 
 

 

 

 

 

 


