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P. …tem a ver com o seu percurso pessoal, porque uma das coisas que eu 
justifiquei exactamente foi que o percurso de cada um tem um valor… 
R. Mas o percurso… 
 
P.  …na política. Na questão do seu cruzamento com a política. Portanto… 
da formação que concerteza que fez, até ao seu cruzamento, à forma como se 
cruzou com a política. 
R. Portanto, é muito fácil porque eu faço parte da juventude universitária desde 
1969. 1969 em Coimbra foi uma crise muito forte, muito importante do ponto de vista 
da sensibilização política e da importância das opções políticas na construção do 
mundo de acordo com um modelo que nós considerávamos adequado. E… eu sou 
licenciada em Direito, e fui para Direito porque queria exercer advocacia, tenho o 
estágio, neste momento até estou com a inscrição suspensa na Ordem, só que como 
os estágios em advocacia não são pagos e tive que começar a trabalhar e comecei a 
trabalhar na Direcção Geral da Presidência, na altura, o Ministério do Trabalho. Isto foi 
em 73 e eu acabei o curso em 72. Comecei a trabalhar em 73 e logo no I Governo 
Constitucional, Provisório, aliás, houve necessidade de uma jurista disponível para ir 
para o gabinete da Engª Maria de Lurdes Pintassilgo. De maneira que como está a 
ver, comecei logo… E a seguir fui com ela para os Assuntos Sociais. Depois andei cá 
e lá de gabinetes… e na Direcção Geral e entretanto era uma época de grande 
mobilização e de grande entusiasmo porque estávamos a criar aqui, ao fim e ao cabo, 
em Portugal, na área dos sistemas de protecção social, a sua base universal, porque 
na altura ela estava ligada ao exercício do trabalho. E portanto, ao fim e ao cabo foi 
uma época muito galvanizadora que foi transpor para o nosso país os princípios que 
decorriam da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E portanto eu acabei por a 
full time, praticamente embora mantendo sempre uma actividade na área, digamos da 

consultadoria jurídica, porque achei que isso era importante para me dar a conhecer o 
mundo real. Nunca gostei de estar afunilada. E portanto, estive muito em gabinetes e 
nas Direcções Gerais, passei por várias, sempre nesta área social. Depois no tempo 
do Bloco Central, portanto 83-85, comecei por assessora jurídica no gabinete do 
Ministro da Saúde e depois, como chefe de gabinete dele. Seguidamente, quando 
acaba o governo da Defesa Nacional, depois estou uns meses em Macau, na 
Teledifusão de Macau, depois sou convidada, no Governo do PSD para a Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e aí sou vice Provedora e depois sou também 
convidada por outro ministro do PSD, para delegada do IPO de Lisboa. Nunca aceitei 
nenhum lugar político por nomeação pelo Partido Socialista porque isso seria sempre 
visto como um favor político e não como um lugar merecido. Pronto, depois do IPO o 
Eng.º António Guterres convidou-me para Ministra da Saúde e estive quatro anos. Fui 
a única pessoa em Portugal que até hoje cumpriu um mandato inteiro como ministra 
da Saúde e depois fui ministra para a Igualdade, durante cerca de um ano, mas foi um 
cargo que marcou muito; foi muito criticado quando começou e muito criticado quando 
acabou. Ma acho que teve um impacto muito positivo na atribuição de dignidade às 
questões da igualdade, não apenas da igualdade de género, mas tudo o que tem a ver 
com isso. Tem aqui o meu percurso. Sou deputada. Faço milhares de coisas, tenho 
uma vida que não é invejável, até porque sou muito solicitada para muitas coisas. 
Neste momento sou presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, agora, nomeada 
e empossada anteontem como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que 
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é porventura A Comissão, porque tem uma relevância extraordinária. Depois tenho 
feito, também, para além disso, tenho estado no órgão Assembleia Municipal, já estive 
durante um mandato na de Sintra, estou agora na assembleia Municipal de Lisboa 
onde sou presidente da Comissão de Ambiente e Qualidade de Vida. E para além 
disso, tenho sido também presidente da União das Mutualidades, sou da direcção da 
APAV, da direcção da Associação para o Progresso do Direito… está tudo no meu 
currículo, pode consultar, não há problema. 
…Das coisas talvez mais importantes do ponto de vista político, foi a minha eleição por 

unanimidade para presidente da Assembleia Mundial das… da Organização Mundial 
da Saúde, embora uma eleição pessoal e eu como é óbvio, pu-la a render ao serviço 
do país…acho que foi importante… são cargos muito prestigiantes lá fora. E portanto, 
o meu percurso é um percurso cheio, pesado, quase com cruzamento, desde o início 
da minha vida profissional com a política e uma sensibilização ainda mais forte para a 
política durante a minha vida estudantil. 
 
P. E o que é que a fascina…, o que é que desde sempre a fascinou e acredito 
que ainda fascine, uma vez que ainda se mantém nestas questões de fazer 
política 
R. Ora bem, eu não tenho propriamente muito interesse por fazer política; eu acho 
é que nós temos que ter intervenção activa na sociedade, que é uma coisa 
completamente diferente. Se me perguntar se eu acho a minha vida mais útil como 
parlamentar ou como estando à frente de uma instituição, eu dir-lhe-ia logo que numa 
instituição a pessoa sente-se muito mais aproveitada. Trabalho na política 
permanentemente; é um trabalho muito mais diluído, muito menos visível, muito 
cansativo, muito disperso e, portanto, quando uma pessoa está dentro de uma 
instituição sente que todos os dias ajudou a melhorar a vida de alguém. Sobretudo nas 
instituições por onde eu passei. Agora, evidentemente, sou responsável por projectos 
legislativos de enorme importância, não é? 
Enquanto ministra da Saúde lancei tudo aquilo que foram as modernizações do 
Ministério da Saúde. Ainda hoje tudo o que está é aquilo que foi lançado e delineado 
por mim quer em termos de experiências-piloto, quer em termos de alterações que eu 
introduzi. Do ponto de vista, aqui da Assembleia da República, fui eu que fui a 
promotora da lei da procriação medicamente assistida, fui a pessoa que também foi a 
promotora da lei da paridade, e portanto digamos que, do ponto de vista simbólico, eu 
estou ligada aquilo que é porventura mais importante do ponto de vista civilizacional. 
Quer no domínio da dialéctica, quer no domínio político. Se me perguntar se eu acho 
que dez anos deste trabalho de parlamentar… eu não faço só isto, evidentemente, eu 
faço muito mais coisas, mas é isto o que fica, não é? Do ponto de vista do nome, das 
bandeiras, das batalhas, mas evidentemente que trabalho com todo o envolvimento e 
toda a… 
 
P. E as diferenças entre estar aqui e ter sido responsável…no Ministério da 
Saúde… deve haver muitas diferenças… 
R. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é?  
 

P. Entre fazer política nesse âmbito e fazê-la aqui… 
R. Fazer política no âmbito do ministério é um exercício político do executivo e 
aqui é no legislativo, no tribunício e no fiscalizador. No governo é diferente como é 
diferente esse exercício, consoante a pessoa integra um partido que é da oposição ou 
um partido de apoio ou de sustentação ao governo. Portanto, digamos que pese 
embora aquilo que eu preservo que é a minha personalidade, a minha independência, 
a minha individualidade, não há dúvida que alguma… algum enquadramento no 
exercício dessas funções está sempre muito conotado com essa qualidade. A 
oposição (muito forte?), não é…? 
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P. E em termos das articulações?... Acha que elas são articulações entre 
estar aqui e depois… está na Comissão de Saúde e depois há um governo e há o 
Ministério da Saúde, como é que são feitas essas articulações entre vocês? Há 
canais de escuta? Estão instituídos, são formais? São informais, como é? 
R. Há muitos canais informais… eu, pessoalmente…há muitos canais formais. Os 
partidos que suportam o governo de uma maneira geral têm reuniões regulares com 
os membros do governo. É assim com todos os partidos e com todos os governos. Eu, 
pessoalmente, como presidente da Comissão de Saúde, não integro essas reuniões 
porque gosto de preservar a minha independência. Como presidente da Comissão de 
Saúde, represento todos os partidos que têm assento na Comissão e, - nem toda a 
gente têm esse entendimento; o deputado António José Seguro também tem o mesmo 
entendimento que eu devo resguardar-me do ponto de vista de ser considerada como 
mais um membro de um grupo parlamentar e não o representante de todos os 
partidos. Preservo a minha independência; isto não quer dizer que abdique das 
minhas ideias, pois as pessoas sabem bem quais elas são e da esquerda à direita, 
convivem bem com elas. Desse ponto de vista não tenho nenhum problema. 
 
P. Como é que são aqui as pressões da sociedade para ser escutada? Vocês 
têm também canais regulares por outro lado para escutar a sociedade civil? 
Como é que se processa?... 
R. Eu… a minha... é muito diferente da maioria dos deputados. Porque como eu 
tinha uma história antes de vir para aqui, eu sou muito solicitada e requisitada para 
participar em colóquios, conferências, debates e tenho para além disso uma 
colaboração regular com órgãos de comunicação social, não é? Faço todas as 
semanas uma crónica na Antena 1, participo no debate no Frente-a-frente da SIC-
Notícias, mais recentemente escrevo um artigo semanal para um jornal de distribuição 
gratuita… há duzentos mil exemplares de tiragem, portanto… quer dizer… a minha 
vida não é igual à das outras pessoas. Até por que tendo inequivocamente uma 
grande ligação à saúde e às questões da igualdade sou muito solicitada para muita 
coisa, independentemente de ser deputada ou não. Sou eu, não é? E portanto, é 
completamente diferente. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que tenho a minha 
agenda na NET para que toda a gente saiba o que eu faço e se vir essa agenda é 
capaz de perguntar, como é que consegue estar em tantos sítios e tão diferentes em 
cada dia. Às vezes há dias que são absolutamente diabólicos. Agora, estou habituada 
a trabalhar muito, sempre trabalhei muito, muito trabalho não me impressiona, não me 
incomoda, embora se me perguntasse se eu gostava de ter uma vida menos… 
pressionadora, é evidente que eu gostava, não é? Mas também tenho outras coisas de 
que gosto muito que é a minha família, o meu ambiente e acho que estas 
organizações como a Assembleia da República, por exemplo, mesmo os governos, 
cada vez mais é indispensável, do ponto de vista do aperfeiçoamento da democracia a 
participação das mulheres, mas cada vez menos tenho a noção que para ser assim, 
também a organização destas entidades tem que ser diferente. Há muito pouco 
cuidado com isso. Hoje em dia, quer para homens, quer para mulheres, a vertente da 
conciliação tem uma enorme importância e estas organizações continuam a viver 
como se nada tivesse mudado na organização social. 
 

P. Em termos da marcação da agenda da Comissão Parlamentar, quem é 
que marca essa agenda? É mais a sociedade, é mais até o poder executivo? 
Como é que vocês gerem? Porque imagino que para gerir uma agenda seja 
complicado, por um lado há a sociedade civil, por outro lado… vocês… 
R. A agenda é em função, digamos, do…este órgão é um órgão político e, 
portanto, há algumas coisas que já são obrigatórias. Por exemplo, nós temos quatro 
vindas obrigatórias do governo à Assembleia da República e podemos também ter 
outras e a agenda na Assembleia é por vezes uma agenda mediática de curto prazo 
que se cruza com outra agenda de mais longo prazo. Nas iniciativas legislativas é uma 
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agenda de mais longo prazo, nas iniciativas de interpelação do governo ou da 
chamada à Comissão de Saúde de entidades da Administração que devem ser 
fiscalizadas pela Assembleia é muito em função da pressão mediática. Para além 
disso temos as petições. Aí é que é a sociedade civil… 
 

P. Há muitas, há cada vez mais… 
R. Há muitas petições naquelas épocas de grande perturbação. Por exemplo, 
quando há encerramento de serviços, fora isso são raras. Não aparecem muito. 
Aparece uma ou outra, mas quero dizer, nessas alturas de encerramento de serviços, 
chegámos a ter umas dezenas de petições. E quando eu digo dezenas é porque cada 
uma destas petições significa recolher os dados de milhares de assinaturas para 
poderem ser discutidas em plenário, se não, são meramente discutidas em Comissão. 
Portanto, ainda não há uma grande consciência da sociedade civil no sentido da 
utilização desse instrumento. Até porque esse instrumento, muitas vezes não tem 
tanta visibilidade como a actividade legislativa da Assembleia. Porventura, as pessoas 
não se sentem motivada porque consideram que acaba por ser um grande esforço 
com muito pouco impacto. 
 
P. Eu agora vou direccionar mais para a questão do meu estudo… como não 
tem muito tempo podemos falar um pouco mais disto. Dentro das políticas que 
eu estou a estudar tinha que escolher uma e eu escolhi as questões da 
sexualidade, portanto, da educação sexual. Aquelas muito controversas porque 
cruzam a saúde e a educação. Nomeadamente têm vindo a ser cruzadas. Logo a 
seguir ao 25de Abril e até antes… na agenda… e produziu-se legislação sobre 
isso e tem-se vindo sempre a produzir… O que é que acha que nesta área já está 
feito e que ainda faltará fazer? 
R. Ora bem, eu penso que nesta área como em muitas outras tem havido alguns 
avanços e recuos. Eu continuo a considerar, depois destes 30 anos de percurso, ao 
qual eu assisti, até porque essas leis de que fala, as de 83, são as primeiras a seguir 
ao 25 de Abril, são do tempo em que eu estava com responsabilidades também 
directas no Ministério da Saúde. Eu penso que há alguma hipocrisia na sociedade 
portuguesa. Porque alguns consideram que é necessário, mas… que é muito 
necessária a educação sexual, mas quem efectivamente depois exerce o poder no 
sentido de facilitar ou dificultar essa concretização, dificulta. Eu tenho a noção que o 
grande líder desse processo tem que ser sempre o Ministério da Saúde e não o 
Ministério da Educação. Ou melhor, tem que se preocupar com outras envolventes e o 
MS tem a noção de que a não existência da ES tem custos para a saúde 
absolutamente brutais. Portanto, a grande pressão da não existência da ES verifica-se 
a nível do MS e não a nível do ME. É natural. O MS tem mais sensibilidade para isso. 
Depois, também acho que o modelo que eu defendo é um modelo de uma articulação 
entre a Saúde e o Ministério da Educação, mas em que seja deixado aos técnicos de 
saúde, através da organização que se considere mais adequada, a relação com os 
jovens, porque eu acho que é muito difícil as pessoas que ensinam ciências da 
natureza, ou filosofia, ou português, etc. é evidente que podem transferir algumas 
mensagens, mas os jovens não vão aconselhar-se nem “confessar-se” às pessoas 
que depois as vão examinar do ponto de vista académico e, enquanto nós temos à 
vontade, quase todos, em deixar cair as nossas defesas junto de um médico, ou dum 
enfermeiro, já é muito mais difícil fazê-lo em relação a um professor. E, portanto, acho, 
continuo a considerar que o modelo adequado e ideal, aquele que efectivamente 
poderia ter algum sucesso no país seria o modelo das Escolas Promotoras de Saúde. 
Eu, aliás, quando cheguei ao Ministério tinha 7 escolas e quando saí de lá já tinha 600. 
Porque acho que é nessa relação muito estreita entre a Escola e a Saúde, e o Centro 
de Saúde em que o jovem pode ir, disfarçadamente, a uma consulta criada para ele, 
mas que pode ter horários ajustados para evitar a discriminação ou o apontar com o 
dedo que, se ele estuda em algumas comunidades existe; um alargamento dessa 
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capacidade de articulação do MS com as estruturas locais da juventude, para garantir 
que essa educação sexual é efectiva, é eficaz e é feita de uma maneira natural e que 
não está sujeita a um apontar de dedo nem, porventura, muitas vezes, alguma 
dificuldade em agarrá-la porque os professores não estão formados para tratar disso. 
 
P. Justamente porque têm rejeitado essa ideia e o que é estranho é que por 
um lado, tem sido sempre para as escolas que essa responsabilidade depois 
recai. A maior responsabilidade…  
R. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. 
 
P. E eles continuam a rejeitar a ideia e… 
R. Não acontece nada. 
 
P. Por outro lado, nos Centros de Saúde, o Planeamento Familiar desde há 
muito que estava regulado que eles deviam fazer e a ideia que se tem é que os 
próprios médicos não gostam desta área… 
R. Não acho que seja assim. Durante o meu mandato criei imensas consultas 
para adolescentes. Nunca tive dificuldade nenhuma; a questão é saber se há 
prioridade política definida para isso ou não. Se há apoio político, se há uma estratégia 
de saúde definida nesse sentido. No meu tempo havia, eu própria tratei disso. Tinha 
uma equipa fantástica. Aliás, penso que nunca mais houve assim… que o trabalho de 
um ministro depende muito das pessoas que o rodeiam, porque é preciso saber 
escolher e é preciso saber motivar e entusiasmar, não é? E acho que isso se passava 
no meu gabinete com a colaboração de pessoas extraordinárias e que entretanto nem 
sempre são captadas, nem sempre são depois envolvidas. Quando se faz as coisas 
bem e desenvolvidas… o problema é que nós temos um exercício da política muito 
oscilante em que se faz, em relação aquilo que não é essencial há muitas oscilações 
em termos de orientação política. Devia haver uma maior estabilidade. Não faz 
nenhum sentido que em relação aos objectivos da Educação Sexual, haja quase que 
uma luta e uma guerra civil entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. 
Até porque o Partido Social Democrata deveria em princípio ter orientações nesse 
sentido. Agora o que é um facto é que em função do posicionamento dos partidos 
acaba por haver uma facilitação maior, mesmo quando são partidos… quando são 
governos do Partido Socialista. Quando, digamos que, grande parte da atenção 
dirigida a estes problemas até foi feita inicialmente por governos do PSD. 
Nomeadamente pelo Dr. Albino Aroso. O problema não está nos partidos está nas 
pessoas que os partidos indicam para ter determinadas funções e que as pessoas 
acham que isto é um problema muito delicado, por causa da religião, etc. Eu não 
deixei nunca de ser cristã, nem fui excomungada por dar prioridade a matérias que 
acho essenciais. 
 

P. Pois. Nessa altura… a Rede das Escolas Promotoras de Saúde… 
R. O problema é que acabam por substituir-se a uma coisa… era o que eu estava 
a dizer: este vaivém que haja recuo, porque isto é como um elástico que puxa e se 
soltamos o elástico ele recua muito e, portanto, é dramático. O país, aliás, tem 
indicadores de saúde que chamam bem a atenção para o dramatismo que isto 
significa. Temos a maior taxa de gravidez na adolescência, temos a maior taxa de 
infecção por SIDA, temos também em crescendo as doenças de transmissão sexual, 
vamos agora fazer, no meu entender, de uma maneira que eu de certa forma 
questiono, uma vacinação contra o vírus do papiloma, contra o papiloma vírico, não 
acompanhado de nenhuma informação para a saúde o que pode levar a falsas 
seguranças e, portanto, (…) 
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P. Pois. Se pensarmos nos dados que, de facto, são terríveis e que mostram 
que 30 anos depois, tanta lei, tanta coisa, as coisas não evoluíram ainda de 
forma suficiente… 
R. Não é só informação, é também a questão do empowerment sobretudo nas 

mulheres. Mas é dramático, não é? A própria Educação Sexual, pede para transmitir 
essas noções. A importância de saber dizer não. Não a uma relação sexual, não 
protegida, etc. Tudo isso são formas de dar às pessoas instrumentos para elas 
poderem afirmar a sua vontade. Se eu não lhes dou essa capacidade, é evidente que 
depois acontece aquilo que está à vista, não é?  
 
P. Por outro lado, temos algumas organizações, o que é interessante em 
Portugal, com alguma força, neste aspecto. Porque há organizações não-
governamentais como a APF, O Movimento de Defesa da Vida… várias. Embora 
elas tenham um âmbito diferente, têm algum trabalho. Elas reclamam, quando se 
fala com elas, que o poder… em vez de tentarem fazer, devíamos dar essa 
responsabilidade, se lhes dessem força, nomeadamente, orçamento, dinheiro 
para poderem fazer o seu trabalho, elas… 
R. Pois. É uma questão de modelo… mas é assim: Eu sempre fiz acordos com 
essas entidades, mediante o cumprimento de um programa de trabalhos muito 
acompanhado. Não vejo nenhum problema em que elas o façam. Neste momento, 
penso eu que a própria APF já não tem nenhum protocolo com o Ministério da 
Educação. Penso que não. 
 
P. Eles queixam-se… 
R. Mas isso é uma questão de filosofia, não é. É uma questão de filosofia. O 
Ministério da Educação sempre teve alguma leitura crítica da actuação da APF, 
porque consideram que a APF é ideologicamente muito marcada. E a APF é 
ideologicamente muito marcada pelas ideias da Organização Mundial da Saúde. O 
que é perfeitamente normal para o Ministério da Saúde e que pode ser muito anormal 
para o Ministério da Educação. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, por isso é 
que eu acho que era muito importante que houvesse uma liderança deste processo, 
por parte do Ministério da Saúde, muito mais do que por parte do Ministério da 
Educação. Porque as preocupações do Ministério da Educação são outras e a 
Educação Sexual é uma actividade da promoção da saúde. 
 

P. Nunca se conseguiu considerar a possibilidade desses dois ministérios 
…que fosse um superar de obstáculos…    
R. No meu tempo não houve obstáculos nenhuns. Neste momento… 
 
P. Foi na Rede das Escolas Promotoras de Saúde… Foi uma conciliação? 
R. Não houve obstáculo nenhum. Quando nós queremos atingir um objectivo, é 
uma corrida de obstáculos… Temos que os ir saltando, temos que encontrar a melhor 
forma de chegar à meta. 
 

P. Como as coisas estão agora, com aquela comissão que foi do Prof. Daniel 
Sampaio e que fez o relatório do GTES, portanto… o modelo voltou a ser um 
modelo muito escolar, as escolas são responsáveis e os Centros de Saúde, a 
sua colaboração é muito naquelas sessões informativas… vão pontualmente às 
escolas 
R. O Ministério da Saúde não colabora se não fizer parte dos seus programas de 
trabalho e com a atribuição directa à escola estou convencida de que a escola não 
fará e o Ministério da Saúde é que ficará com os prejuízos disso. Para mim, é muito 
claro. 
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P. Por outro lado, há quem diga que esse modelo de centrar as questões 
nos centros de saúde… que os jovens também terão alguma dificuldade em se 
deslocar e que é mais fácil se for na escola porque é… 
R. Porque é que não hão-de os técnicos de saúde ir á escola? Onde é que está 
isso escrito de que não vão? É assim que deve ser. 
 
P. Pois… 
R. Para que é que são as redes das escolas promotoras de saúde? É 
precisamente para garantir que as pessoas da saúde vão às escolas e as pessoas das 
escolas vão à saúde. 
 
P. Tem ideia de que isso seria possível com outra concepção das políticas 
nessa área, com outra articulação, com outros ministérios… 
R. Com outra articulação dos ministérios e outro conceito. Eu sempre considerei 
que uma administração assente no princípio vertical napoleónico, é uma coisa 
absolutamente inaceitável para os dias de hoje. As coisas hoje são muito 
intersectoriais. E se são intersectoriais eu não posso continuar a comportar-me como 
se eu fosse um animal. A teoria animal é da defesa do território, as pessoas têm 
obrigação de ser um bocadinho mais inteligentes do que isso. Chamarei a atenção 
para a importância da cooperação, da interrelação, etc. entretanto, também defendo 
isso para… 
 

P. Por um lado, defendem o território, mas por outro, também não se 
importavam nada que nalgumas áreas não houvesse responsabilidade 
nenhuma… dizem que é dos outros… 
R. É dos outros. É a tal coisa que eu não quero fazer, é responsabilidade dos 
outros. Agora vamos ver quem é que tem mais interesse em liderar esse processo. É 
quem fica com os prejuízos… desse processo não ser bem conduzido. 
 

P. É interessante. E em termos dos pais? Uma das coisas que se diz muito é 
que as organizações de pais e a própria família rejeitam um modelo que não seja 
assente nos valores da própria família. Tem essa ideia? De alguma forma, 
quando trabalhou, houve organizações de pais, ou outras?... 
R. A propósito de organizações, há uma coisa que é a seguinte. Eu acho que o 
Estado nunca deve dar a ideia de que tem que fazer tudo e que às famílias não 
compete nada. Não, às famílias, compete. Porque é um facto que com uma educação 
universal há muitas famílias que não têm capacidade para o fazer. Agora, a escola não 
deve contrariar aquilo que a família pretende transmitir, em termos de valores, em 
termos de comportamentos, etc. Agora, isso não quer dizer que do ponto de vista dos 
princípios, das boas práticas, que elas não estejam já sedimentadas e que não devam 
ser transmitidas de uma determinada maneira. Portanto, há um papel que cabe às 
famílias indiscutivelmente. O que nós sabemos é que a maioria das famílias, coitados, 
nem têm tempo para falar com os filhos das coisas mais elementares, como é que têm 
tempo de abordar com os filhos a sexualidade. E será que em muitas das nossas 
manchas sociais, há capacidade e à vontade para abordar essas matérias entre pais e 
filhos? Não sei. A história prática mostra-nos que não haverá. E portanto, acho que há 
um papel que compete ao Estado na sua responsabilidade neste domínio de promotor 
da saúde, isto é uma questão de promoção da saúde. Isto é uma questão de 
promoção da saúde, habilitando as pessoas a fazer as escolhas saudáveis. 
Adoptarem as práticas que defendem a sua saúde. Porque isto é assim: se eu tenho 
um sistema de protecção social que vive em função da solidariedade colectiva, eu 
tenho que perceber que adoecer não é uma coisa que diz respeito só a mim; diz 
respeito a mim e diz respeito aos outros. Não só àqueles que vão pagar a minha 
conta, mas como àqueles que eu posso infectar se me comportar de uma maneira 
disseminadora de doenças. Eu devo, em termos de educação até cívica, ministrar 
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conhecimentos, dar informação que habilite as pessoas a comportarem-se como 
cidadãos de corpo inteiro. 
 
P. Em termos da educação sexual, durante muito tempo falava-se de 
Educação Sexual, depois deixou de se falar e passou-se a falar de Educação 
para a Saúde, porque ela, as questões da Educação Sexual estavam num âmbito 
mais lato que era a própria promoção da saúde, desde a alimentação a outras, 
mas isso, se por um lado pode ter tido vantagens, também retirou muito o peso 
a esta área, passou a deixar de se ouvir falar em Educação Sexual, mesmo 
quando se fala com os políticos, etc. isso é um assunto que não lhes interessa 
nada… concorda com esta ideia de que a ES não deve ser desligada, ou que por 
outro lado, o facto de nós a integrarmos numa área mais lata retira também 
algum peso, alguma objectividade e alguma prioridade.  
R. Não me parece nada mal que as coisas estejam incluídas num programa mais 
vasto de Educação para a saúde, mas também não podemos focalizar toda a atenção 
na questão sexual. Eu acho que hoje em dia temos pela frente várias ameaças do 
ponto de vista da saúde pública que pelo seu peso e pela sua importância merecem 
uma atenção muito dedicada, como é a questão da obesidade, por exemplo. Agora, o 
incluir a ES retira-lhe a carga e… religiosa, que muitas vezes tem, de controlo dos 
comportamentos, quando isto é uma questão em que a componente relacional é muito 
importante, a componente social é muito importante, em que a componente ética é 
muito importante, do ponto de vista do respeito pelos outros, mas que não pode ser 
encarada como um papão, tem que ser encarada como uma coisa natural. Se eu 
incluir a ES numa questão mais vasta, na Educação para a Saúde, retiro-lhe bastante 
dessa carga “pecaminosa”, digamos, que muitas vezes é importada à Educação 
Sexual. 
 
P. Tem a ver com as pessoas, nomeadamente, entre os jovens e mesmo as 
mulheres, porque isto também tem a ver com as mulheres, nalgumas 
localidades… seria possível que procurassem livremente e sem medos os 
Centros de Saúde para tratar e abordar estas questões?... Acha que isto é 
possível e desejável? 
R. Claro que é possível e desejável. Aliás, se alguma coisa nós conseguimos com 
o SNS foi alargar… 
 

P. Há algum trabalho feito nessa área? Da procura das mulheres e dos 
próprios jovens para consultas no âmbito do Planeamento Familiar? 
R. Muito. Aliás é uma das cominações que existe hoje em dia sobre o governo na 
sequência da aprovação do Referendo. E portanto, na sequência da despenalização 
da interrupção da gravidez, realizada em determinadas condições é uma das 
cominações que o governo tem, que é o alargamento do Planeamento Familiar. 
 
P. Isso passa por aqui? De alguma forma vocês  
R. Aqui é só fiscalizar. Nós não temos poder executivo. 
  
P. Nem de investigação? 
R. Podemos fazer, mas consideramos que é preciso dar algum tempo. Aquilo que 
temos feito é o Director Geral da Saúde e competia à Comissão fazer um relatório do 
que tem acontecido, em termos de alargamento das consultas, em termos do número 
de gravidezes interrompidas. Aliás, foi bastante menos do que aquilo de que se estava 
à espera. Felizmente. E portanto, acompanhamos desse ponto de vista e 
pressionamos o governo no sentido do alargamento do Planeamento Familiar, como é 
evidente, que esse é que é o grande objectivo. Aliás, se nós tivemos algum salto 
espectacular, foi no domínio da saúde da mulher e da criança, precisamente por causa 
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dessa valorização, a prioridade política dada à saúde materno-infantil. Agora, temos 
que fazer mais. Temos que fazer bastante mais… 
 
P. Nas vossas parcerias, aqui, agora já situando, com a academia, com a 
investigação… há alguma coisa, não há? … Os políticos e os investigadores, já 
não têm necessidade uns dos outros… 
R. Nesse domínio não tem havido, mas esteve para haver. Na legislatura anterior 
até se propôs a realização de um estudo, precisamente neste intervalo entre 
referendos, para saber e tentar conhecer um pouco melhor a realidade do aborto 
clandestino em Portugal. Pois nessa altura era o governo do PSD que estava em 
funções e tinha uns deputados muito militantes no sentido da criminalização da 
interrupção da gravidez e portanto acabaram por dar um conteúdo a esse estudo, tão 
vasto, tão vasto que ele acabou por ser irrealizável. A AR em algumas áreas tem 
encomendado estudos à academia. Neste momento não encomendou, até porque 
considera que neste momento o problema, desse ponto de vista está ultrapassado. E, 
portanto, temos que acompanhar é os relatórios que o Ministério da Saúde nos envia 
sobre esta matéria. A Direcção Geral da saúde envia-nos com regularidade bastante 
material sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva. 
 

P. Já sobre a questão da Educação Sexual, não tanto… 
R. Não, o Ministério da Saúde não tem essa liderança… 
 

P. Está na educação… essas questões estão na educação… 
Em termos das pessoas ou das organizações, quem é que acha que eu poderia 
escutar no âmbito deste trabalho… o que é que lhe parece que … 
R. Eu acho que poderia escutar, por exemplo, para além dessas associações que 
já referiu, eu acho que era importante, falar com a Comissão Nacional de Luta contra a 
Sida, que agora já não se chama assim, porque eles têm muitos dados que chamam 
bem a atenção para… 
 
P. A que é de âmbito estatal, não a Fundação?... Pois há uma fundação… 
R. A Fundação de luta contra a Sida não tem importância nenhuma. É uma coisa 
que praticamente nem desenvolve nenhuma actividade. A comissão é que tem os 
dados nacionais e é capaz de ter alguns dados em relação às doenças sexualmente 
transmissíveis e, se não tiver, sabe quem tem. Penso que era interessante uma 
conversa com eles. 
 
P. E mais?... 
R. E com a direcção Geral da Saúde, com a Dr.ª Beatriz Calado que há muitos 
anos que está dentro desta área. Acho que é importante. Agora políticos… eu acho 
que podia falar com os deputados da Comissão da educação que eles têm realmente 
especiais responsabilidades neste domínio, não sei se têm desenvolvido algum 
trabalho ou não, não tenho tido conhecimento disso, mas é bom interpelá-los… e 
pronto, tirando isso, não estou a ver aqui, em sede da AR, mas talvez fosse 
interessante pedir uma entrevista à ministra da Educação, uma entrevista à ministra da 
Saúde e logo se vê se elas lha davam, não é? 
 
P. Sim, mas eu tenho entrevistado muita gente.  
Pronto, eu não tenho assim… cumpri aquilo que tinha tido o tempo…  
 
 


