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Nome de código: BÁRBARA DIRIGENTE ONG 

Entrevista nº 17 

Data da entrevista: 2009 

Transcrito por: PATRICIA FIGUEIREDO 

 
R. Eles já sabem que eu estou reformada 

 

P. Eles também já estão quase e estão quase a querer..  

R. Eles estão quase a querer, estão a querer não é? Ao princípio eu não queria, sou 

sincera, não quando me reformei ainda foi com alguma pena mas, porque sabia. 

 

P. Eu agora estou nas políticas de educação sexual não é? Portanto, assentando na 

questão das políticas mas evidentemente que não há políticas sem práticas e vice-versa, 

portanto podemos conversar sobre tudo… A primeira coisa pronto que gostava… 

Normalmente as pessoas falam livremente eu vou pondo algumas questões. Como é que 

começou, qual é o seu ponto de entrada nestas questões, como é que se criou também a APF, 

porque julgo que tem essa memória… 

R. Não criei, eu não criei… 

 

P. Como é que ela se criou? 

R. Ora bom, em relação ao meu interesse pelos problemas relacionados com a 

sexualidade humana, com a sexualidade dos adolescentes e com a educação sexual em 

sequência isso veio exactamente, primeiro de uma prática, eu fui na minha carreira durante 

pouco tempo uma inclina regular e passeio logo para a inspecção em 72 com o Veiga Simões, 

não é? Depois estive na inspecção uns anos. 

 

P. A Barbara vem de que área? 

R. Eu vim da área do regime novo… que não tinha nada a ver com nada, não é? Mas fui 

para a inspecção muito cedo, portanto em 72 logo no ano a seguir ao estágio e portanto vivi 

todo aquele período muito empolgante da criação do ciclo preparatório, do lançamento do 

primeiro ciclo do ensino básico, depois a inspecção transformou-se em 80 e o que a primeira 

inspecção, orientação e eu depois passei para a Direcção Geral e estive na Direcção Geral até ir 

fazer o mestrado para Boston. Ora quer na fase transição da inspecção, quer na Direcção 

Geral, aí eu comecei a trabalhar mais ligada a aspectos de intervenção comunitária, calhou não 

é? Naquela distribuição de serviços que se fazia na Direcção Geral em relação ao que fariam os 

inspectores e os técnicos de apoio, fiquei muito ligada a essa área da intervenção comunitária 

e começaram a surgir alguns problemas a seguir a 74 no Porto, porque eu estive sempre na 

área do Norte, em relação a algumas experiencias, que alguns professores, logo após 74 

começaram a fazer, ligadas à educação sexual, sobretudo professores da área de ciências da 

natureza e isso deu polémica, os pais queixaram-se e ouve assim alguns problemas e digamos 

que a primeira entrada nesta área do conhecimento foi quando eu fui fazer com o meu colega 

a inspecção de um caso, que tinha ocorrido na escola … no Porto, quando uns professores de 
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ciências tinham tentado começar a falar da educação sexual com os alunos. Daí digamos, 

comecei a interessar-me pelo tema e com uma colega que gostaria de referenciar que é muito 

importante para mim, a postura dela que é a Irene Cortesão, que era única não é? Que era de 

Ciências. Começamo-nos a interessar por essa área, pronto. Começamos a ser conhecidas 

porque nos interessávamos por essa área e quando fui para Boston fazer o mestrado, já havia 

mais casos de tentativas de educação sexual de outros professores e sempre que havia esses 

casos eu e a Irene íamos tentar conversar, resolver, etc… Assim que em Boston… 

 

P. Sempre na inspecção? 

R. Sempre na inspecção e depois da inspecção para a Direcção Geral, portanto porque eu 

estive na inspecção… isto já é quase história da educação pessoal, estive na inspecção quando 

a inspecção era inspecção orientação depois em 80, a inspecção passou a ser só inspecção e a 

orientação passou para a Direcção Geral, então nessa altura eu deixei o lugar de inspectora 

que tinha do quadro e arrisquei-me a ir como requisitada para a direcção do barco, porque me 

interessava mais a orientação do que propriamente a sanção e enfim esses aspectos dos 

processos disciplinares e é nessa transição digamos que realmente começam a aparecer cada 

vez mais experiencias dos professores em relação à educação sexual e que precisam de ser 

formuladas e inspeccionadas, mas aí já havia menos a vertente da inspecção, eram mais 

orientadas e portanto eu comecei-me a interessar por isso e assim foi, com a Irene depois fui 

fazer o mestrado par Boston e para a área da análise social da educação e exactamente 

porquê? Porque eu tinha o trabalho da intervenção comunitária e de educação para a saúde, 

nomeadamente também com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, depois comecei a entrar 

muito na área da saúde. Quando fiz o mestrado chegou à altura de escolher a Tese, portanto o 

tema da Dissertação final e então eu achei, estava-se nessa altura em 83, 84 e estava na forja a 

Lei 3/84. Bom e eu então achei importante poder fazer uma Tese, portanto uma dissertação de 

mestrado que no fundo comparasse a experiência Americana, onde havia implementação já da 

educação sexual nas escolas com aquilo que se pretendia fazer aqui e fiz então a dissertação 

sobre esse tema. Coincidiu quando eu estava a fazer a dissertação, coincidiu com uma reunião 

muito importante que houve no Técnico, um seminário promovido pela APF sobre realmente a 

discussão da implementação da educação sexual nas escolas, em que estiveram, acho eu 900 

professores e técnicos, foi uma coisa fabulosa e eu tive oportunidade de estar lá, foi o primeiro 

contacto com a APF e no fundo isso está tudo em sequência, eu interessar-me pela 

implementação e o primeiro contacto com a APF. Bom não houve mais nenhum, fiz a 

dissertação, a dissertação correu bem, quando vim, os livreiros interessaram-se pela minha 

dissertação, publicaram, eu fiz a tradução e publicou-se o livro logo em 85 e nessa altura a APF 

soube que eu estava a fazer aquela dissertação, eu não conhecia ninguém na APF apenas vi o 

Duarte naquela tal reunião mas era tanta gente, que eu era uma entre 900 e comecei a ser 

contactada, primeiro por laboratórios que estavam realmente a fazer na altura muitos 

seminários, com a APF e com sociedade de sexologia para discutir esse problema, até junto 

dos profissionais de saúde, começaram-me a … nomeadamente começaram-me a convidar, a 

própria APF, que também estava a organizar esses congressos também começou a conhecer-

me e a convidar-me e pronto digamos que de 85 a 90 fui apenas uma pessoa que ia falar aos 

congressos da APF, a minha relação era apenas essa e a continuar a desenvolver o estudo, do 

que tinha feito já na educação. Depois em 90 a minha vida pessoal deu uma volta grande e 

fiquei mais livre e então nessa altura fui para a APF, tornei-me sócia, que ainda não era e logo 
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a seguir convidaram-me para a direcção. Pronto e comecei para ai em, 91 ou 92 na direcção da 

APF. 

 

 

 

P. Direcção Nacional ou direcção do Porto? 

R. Não, no Porto comecei no Porto e depois vim para a Nacional e depois fui para a 

Internacional representei Portugal 12 anos na Internacional e só se pode estar 12, não é? 

Depois desses 12 saí e agora voltei para um segundo mandato, porque como já estou 

aposentada eles pediram-me, porque eu assim posso estar mais disponível, como o meu 

trabalho na Fernando Pessoa é mais pontual, tenho mais tempo livre posso vir cá de vez em 

quando e tal, ir a alguns sítios que às vezes eles não podem ir e pronto. Parece que não 

desgostam da minha liderança para já. 

Como é que funciona a APF em termos das direcções regionais, da nacional? 

A APF tem 7 delegações que agora mudaram de nome, que eram a delegação regional de… e 

agora chamamos-lhes APF Norte, APF Centro, APF Lisboa e Vale do Tejo, APF Alentejo, APF 

Algarve, APF Madeira e APF Açores, portanto chamar APF isto já é uma mudança, estão mais 

autónomas. Bom, temos portanto uma Direcção Nacional que é constituída por um presidente 

e um vice-presidente, que são pessoas que não estão ligadas às delegações e depois um 

elemento de cada delegação, portanto para nós assim termos realmente esta visão de 

conjunto e podermos decidir coisas de acordo com o que se está a passar nas delegações. As 

delegações têm relativa autonomia, têm até projectos de intervenção às vezes ligeiramente 

diferentes, sempre dentro das nossas áreas, mas uns incidem mais nuns aspectos que outros 

atendendo ao contexto e há realmente bastante comunicação. Temos uma newsletter…  

 

P. A newsletter é de todas? 

R. É de todas, feita no serviço central. Portanto o que é que faz a Direcção Nacional? A 

Direcção Nacional define políticas de acordo com todos, defende-as portanto tem essa 

vertente da política em relação há parte interna, ao País, tenta dentro daquilo que tem a ver 

com a saúde sexual reprodutiva e em que pode haver mudanças e portanto politicas estamos 

muito atentos com muito boas relações com o Parlamento e com alguns Ministérios, bastante 

boas relações com alguns Ministérios, aqueles que estão mais relacionados connosco e muitos 

até Ministros são nossos sócios e tudo, portanto Ministros actuais, antigos e Secretários que já 

eram nossos sócios, não é que ao serem Ministros se transformem, são pessoas que já eram 

nossas sócias. Portanto temos essa boa relação, boa relação com a imprensa, com os 

Deputados também já lhe disse, com alguns altos funcionários também muito boa relação a tal 

ponto que frequentemente informamos e digamos e preparamos dossiers sobre estas 

matérias para políticos, para Deputados, para a imprensa ou por nosso iniciativa ou a pedido. 

No tempo do engenheiro Guterres com frequência quando havia matérias em discussão, 

solicitava-nos apoio e agora é um bocadinho mais discreta a participação mas também 

acontece. Depois fazemos também materiais para o Ministério da Saúde, fazia-mos também 

para o Ministério da Educação, agora não fazemos porque houve uma certa fricção e a coisa 

está um bocado diferente mas as relações com o Ministério da Saúde são muito boas e 

portanto fazemos muitos materiais para distribuir nos centros de saúde, hospitais, etc… temos 

portanto um departamento de imprensa e de marketing forte, temos um departamento de 
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Advocaci internacional estamos apoiados pela IPPF que é a nossa congénere, onde estamos 

integrados internacionalmente pela FOUND-LAB das Nações Unidas por algumas Fundações 

Americanas que somos realmente apoiados, pela própria União Europeia e trabalhamos muito 

em Advocaci no sentido da implementação dos ODM, dos Objectivos do Milénio e da atenção 

ao que se passa no terceiro mundo, com um enfoque grande nos países de língua portuguesa, 

onde temos sido organizadores ou criadores de APFs e organizadores, reorganizadores das 

actuais, aquelas que já existiam. Por exemplo estivemos na missão em Moçambique, em que 

eu estive com a Alice, esta que conheceu agora, estivemos em Moçambique com a APF 

Moçambicana agora, em princípio estamos a tratar de tudo para eu ir fazer uma missão em 

Angola, durante um mês, trabalhar com a Associação Angolana que está neste momento a 

passar algumas complicações internas e portanto isto é uma encomenda internacional, parte 

da IPPF Internacional. Também ajudamos a IPPF Internacional a fazer a acreditação das APFs 

dos vários países europeus, eu faço parte desse grupo de acreditadores e nós próprios somos 

acreditados, portanto vêm ver-nos de 5 em 5 anos, ver como é que funcionamos, como é que 

correm os dinheiros embora nós não recebamos nenhum dinheiro da IPPF porque estamos na 

União Europeia neste momento eles cortam. Portanto temos assim esta… Logo a direcção 

nacional lança linhas, procura programas, linhas de financiamento, procura e digamos assim 

problemas que estão a surgir e que alerta as direcções regionais para que se abram novas 

linhas de intervenção, portanto temos essa função ideológica e estratégica e de lançamento de 

linhas, damos suporte contabilístico e económico às delegações, damos suporte na 

organização de programas, no concurso a linhas de financiamento e fazemos reflexão 

estratégica digamos assim, em conjunto e damos todo apoio técnico que eles precisem e 

temos também na direcção nacional uma grande preocupação de inovação, portanto 

encontramos digamos assim novas linhas de intervenção e até de investigação, temos uma 

vertente de investigação em que às vezes fazemos investigação, mas agora estamos mais a 

abrir linhas de investigação, a organizar e a entregar os impressos. Exactamente para 

alertarmos para problemas que podem estar a surgir e tivemos muito êxito com aquela 

investigação que fizemos antes da discussão da despenalização, da IVG, fizemos uma 

investigação sobre as mulheres que tinham abortado e quais os motivos que as tinham levado 

a abortar e que foi decisiva para realmente, esperemos nós, haver uma boa adesão ao refendo 

e à votação. Inclusivamente fomos, digamos, não digo louvados mas o Governo notou essa 

nossa mão, aí fomos ajudados pela IPPF que nos financiou esse projecto. 

 

P. Pois, era isso que eu ia perguntar como é que vocês conseguem esse financiamento 

porque só com cotas de sócios é quase impossível uma organização conseguir sobreviver. 

R. Não vivemos só de cotas de sócios. Não nós não vivemos só de cotas de sócios as cotas 

de sócio, são aliás uma coisa residual, nós vivemos portanto de um subsídio que era até a 

pouco tempo regulado pelo Ministério da Saúde e depois vivemos de projectos, de projectos, 

de candidaturas, de projectos nacionais e internacionais, também concorremos a 

internacionais e vivemos de… também de projecto de apoio Autárquico.  

 

P. E também das cedes, das regiões? 

R. Das regionais, não as sedes, umas são nossas, outras são alugadas outras são cedidas 

pelo ministério da saúde ou cedidas pelas autarquias. Então estamos assim nesta base, temos 

um orçamento bastante alto, o que é bom e mau, não é? Porque também muita coisa também 
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acaba por… e temos portanto os projectos internacionais que também nos dão uma boa ajuda, 

também temos um centro de formação que agora está um bocadinho parado, porque os 

centros estão um bocado… mas que tem dado também uma boa ajuda e que temos esperança 

que agora com o QREN também acabe por nos ajudar. Centrámo-nos muito anteriormente nos 

professores, agora devido a tudo o que vocês conhecem estamos mais centrados nos 

profissionais de saúde, que estivemos sempre não é? Estivemos sempre acções para 

profissionais de saúde mas hoje somos mais solicitados para profissionais de saúde e afins, 

temos também convénios com Universidades e com Escolas de Educação, Escolas de 

Enfermagem com as quais temos pós-graduações em conjunto, cedemos os técnicos na maior 

parte dos casos… e pronto temos então convénios com a Lusíada em vários locais, com Escolas 

de Enfermagem, com a Escola de Educação da Guarda.  

 

P. São os vossos grandes parceiros… 

R. Temos parceiros e está a aumentar, está a aumentar esta vertente da colaboração com 

Ensino Superior… 

 

P. Portanto, parceiros Académicos, do ensino Superior? 

R. Parceiros Académicos   

 

P. Parceiros Autárquicos? 

R. Parceiros Autárquicos, sim senhora                        

 

P. Que vêm das autarquias e mais? 

R. Temos parceiros ministeriais  

 

P. Ministérios da Saúde e Educação? 

R. Saúde, Educação e Cooperação 

 

P. Cooperação? 

R. E… já estivemos também com a habitação quando havia habitação, agora não sei como 

é que se chama, está ligado às obras públicas, já tivemos para intervenção em bairros sociais, 

agora os bairros sociais são mais com as autarquias.  

 

P. Parceiros, estava a tentar mapear esses parceiros… 

R. Esses parceiros todos que lhe disse, mas estava agora… há aqui um parceiro que 

apareceu e que fugiu mas depois volta não é? Há, também temos parcerias com editoras, a 

ASA e a ARIAL, temos essas parcerias também. 

 

P. Permite editar algumas… 

R. É, temos com a Secretaria de Estado da Juventude, também temos. Já sei o que lhe 

queria dizer e temos agora um projecto novo que então é uma parceria com vários Ministérios, 

Interministerial, em que vamos desenvolver a casa de abrigo, a operacionalizar a primeira casa 

de abrigo em Portugal para mulheres vítimas de tráfico, sexual ou não que vai abrir uma porta, 

portanto somos nós que temos essa parceria. Portanto temos então um projecto, também 

trabalhamos muito com a CIG, sabe o que é?  
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P. Não 

R. A antiga CIG, Comissão de Igualdade de Género 

 

 

 

P. Sim, sim sei, não sabia que tinha ficado com esse nome, como estão sempre a mudar. 

R. Comissão de Igualdade e Género, portanto também trabalhamos muito com eles, 

temos vários projectos que digamos, irradiam de um projecto que nós temos no Porto, que 

talvez já tenha ouvido falar, que é o projecto espaço pessoa, já ouviu falar? 

 

P. Não me é estranho não, ou li no público ou qualquer coisa, num jornal. 

R. O espaço pessoa é realmente um centro de apoio a prostitutas e prostitutos. 

 

P. Há, sim, sim já ouvi falar. 

R. Que é também inovador sobretudo na forma como nós abordamos a questão e que 

realmente está na base da ligação há Segurança Social, da ligação há CIG e agora desta ligação 

ao Ministério da Administração Interna ao Ministério da Justiça e há Segurança Social com a 

Casa de Abrigo. 

 

P. Descentraram-se um bocadinho da educação e das escolas não foi? Cansaço ou outra 

coisa? 

R. Não foi cansaço é porque nós inicialmente o problema era o planeamento e portanto 

era a intervenção comunitária junto de grupos sobretudo, vulneráveis em relação ao 

planeamento isto foi o inicio APF não é? Depois foi decrescendo. 

 

P. Vocês faziam inclusive consultas e agora já não fazem pois não? 

R. Mas estamos a tentar voltar portanto é alguma coisa que não está… Nós estamos um 

bocado a voltar atrás, a voltar atrás devido às necessidades não é? Depois realmente as coisas 

evoluíram, não é? E surgiu esta hipótese dos jovens e termos centros de atendimento, não 

temos centros de atendimento, fomos pioneiros nos centros de atendimento. Um dos nossos 

principais sócios e um dos nossos patrões foi o Secretário de Estado Albino Aroso, que lançou 

os centros, portanto a consulta de planeamento para jovens no serviço público, claro a partir 

daí nós deixamos de ter necessidade de investir tanto nos centros embora os mantenhamos 

eles fazem ainda sentido, onde eles fazem sentido nos mantemos e claro é uma associação 

dinâmica, nós mantemos e vamo-nos ajustando às novas necessidades, uma coisa fica 

resolvida nós passamos a outras ou temos coisas concomitantes, houve então nos anos oitenta 

essa grande necessidade de abordar de uma maneira mais forte a educação sexual dos jovens 

e pronto, continuamos e há 20 anos, quase há 30 que se luta bastante por essa… e com alguns 

ganhos sobretudo em termos de pessoas formadas, alertadas para o assunto etc… mas em 

termos de implementação nós estamos quase como estávamos em 85 não é? Porque as coisas 

acabam por, está a ver 23 anos depois e as coisas estão muito parecidas com o que eram na 

altura, claro que a dinâmica social também obriga a que as coisas já estejam diferentes, estão 

muito diferentes porque a dinâmica social mudou a SIDA e isso tudo mudou muito, mas em 

termos políticos de políticas, nós tivemos a Lei 3/84 que foi o que foi não se implementou, 



Barbara ||Página 7 de 21 

tivemos a Lei de 2000 e temos agora a Lei nova e no fundo em termos de o que é que se passa 

verdadeiramente nas escolas, nós mudamos muito pouco em relação a 3 leis e 23 anos ou 24 

anos, portanto mudou-se muito pouco. Temos trabalhado muito aí, trabalhámos muito aí… 

entretanto parece que o Ministério da Saúde não quer que nos trabalhemos e que até nos põe 

problemas para trabalharmos. 

 

P. Mas acha que isso foi decorrente daquela célebre polémica dos jornais, dos materiais 

ou que isso não teve nada a ver? 

R. Eu acho que teve e pode não, quer ter e não quer ter… bom aliás nessa altura APF 

estava realmente bastante visível nessa área e tinha se quisermos falar em poder porque 

estamos a falar em política, tinha bastante poder aí, porque tinha feito as linhas orientadoras, 

tinha uma posição privilegiada no Ministério, ou tinha tido durante portanto o Governo de 

Guterres, etc… portanto as coisas estavam, nós estávamos com uma posição forte e estávamos 

a fazer coisas. Os movimentos contrários, não é? Ligados portanto os anti-escolha sempre 

achavam que não estavam tão bem tratados como nós, não tinham as mesmas… e claro não 

tinham os mesmos apoios a causa… porque as próprias escolas não solicitavam tanto como a 

nós, porque realmente temos que convir que os tempos não são muito a favor do que eles 

pregam, não é? A realidade é um bocadinho ao contrário daquilo que eles fazem crer… 

portanto digamos a… abstinência, nós nunca fomos contra a abstinência para quem quisesse 

segui-la, mas a abstinência como modelo está um bocado a contra-mão da realidade, não é? E 

pode levar a sérios problemas, portanto não são tão, a mensagem deles não passava tanto, 

pronto havia talvez um momento político relativamente favorável a que pudessem exigir mais 

e tentar desacreditar a APF. Pensamos que a leitura pode ser essa, os movimentos anti-escolha 

aproveitaram uma brecha para poderem efectivamente atingir a APF, mas isso calhou bem ao 

Governo, são coisas que realmente… calhou bem ao Governo porque o Governo queria acabar 

com os subsídios, quer os que davam a nós, quer os que davam aos movimentos anti-escolha, 

digamos o Governo aproveitou aquela oportunidade… se calhar acabaria por nos retirar na 

mesma os subsídios sem precisar daquela condicionante, mas deu jeito e aí seguiu-se todo um 

conjunto de acções e depois o movimente do Daniel Sampaio e do Miguel Oliveira e Silva que 

foram ainda mais prejudiciais porque eram pessoas que tinham trabalhado connosco, que 

tinham feito parte da APF, que eram muito próximos, o Sampaio mais próximo, mesmo o 

Miguel Oliveira e Silva tinha trabalhado connosco e que se apresentaram também bastante 

críticos, depois mudaram… 

 

P. Mas eles nunca apresentaram internamente qualquer tipo de dissonância ou…? 

R. Sim, houve alguma dissonância, houve alguma dissonância, fizeram criticas, disseram 

que a nossa abordagem não era a melhor, que poderia ser tentada uma abordagem nova e de 

tudo aquilo que eles disseram o que ficou de bom para nós foram duas coisas, uma foi que 

eles propuseram a abordagem da educação… da sexualidade, da educação sexual dentro da 

educação para a saúde é uma perspectiva, que nós não estamos contra, nós preferíamos a 

abordarem através do elemento de persuasão mas pronto, não é? Nada é incompatível porque 

também na educação para a saúde se falava do elemento de desenvolvimento pessoal e social 

e no desenvolvimento pessoal e social também se falava na educação para a saúde, portanto 

essa é uma questão da ênfase em quê, não é? Portanto nós íamos mais pelo desenvolvimento 

pessoal e social e a sexualidade dentro dessa perspectiva, esse foi o grande momento para 
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nós, foi o momento em que se lançou o desenvolvimento pessoal e social com o Bártolo Paiva 

Campo, o Mário Soares, ainda no tempo de Mário Soares, foi realmente um muito interessante 

por volta dos anos 90, esta perspectiva que infelizmente durou pouco, mas que tinha grandes 

potencialidades. Pronto mas nós não fomos contra isso, de maneira nenhuma, nem tínhamos 

nada que ser, até nos propusemos logo e que entraríamos nessa perspectiva. Depois outra 

coisa boa que veio deste movimento do Sampaio e do Oliveira e Silva foi que eles ao 

contactarem com as escolas, porque eles fizeram uma abordagem muito perto das escolas e 

verificaram que os professores que estavam a fazer coisas eram aqueles que tinham 

trabalhado connosco, que tinham tido o nosso apoio, que tinham beneficiado de tudo aquilo 

que o Ministério da Educação tinha andado a pagar a nós durante x anos e então mudaram um 

pouco o discurso, tanto que quando fazem o relatório final eles fazem realmente, recuperam 

de novo a APF como um interventor importante para o desenvolvimento e fazem até uma 

proposta em relação à nossa intervenção junto do Ministério da Educação, que o Ministério da 

Educação deixa cair, portanto o que é que aconteceu… eles entraram, nós pagamos o subsídio 

a desacreditação continuou embora em termos mais suaves durante algum tempo, a realidade 

mostrou-lhes que isso não era assim, mas serviu para que politicamente nos cortassem o 

subsidio, a nós e aos outros dos movimentos, cortassem a todos o subsidio, o Ministério 

poupou e entregou a coisa às escolas. O programa deles, o projecto deles era muito mais 

complexo e portanto a operacionalização, tal como o Sampaio e o Miguel propunham muito 

mais complexas, do que aquela que nós propúnhamos e portanto com intervenções exteriores 

dos centros de saúde que não têm nada para as coisas deles quanto mais, a não ser 

pontualmente que isso se possa verificar, as escolas ficaram muito mais isoladas e o que 

acontece é que as escolas tentam vir junto de nós, claro que eles fizeram algumas coisas, 

conseguiram duas coisas que nós pretendíamos e que tínhamos sempre lutado por elas, agora 

é preciso é ver como é que isto vai resultar na operacionalização. Que foi a obrigatoriedade e o 

coordenador da educação sexual, que nós, isso tínhamos sempre lutado, lá está a 

obrigatoriedade está, não sabemos até que ponto ela está a ser feita ou não, prontos também 

não me… sobre isso não é? O coordenador existe, infelizmente tem dificuldades ao nível dos 

conhecimentos técnicos e ao nível do desenvolvimento de projectos, nós temos feito algumas 

acções nesse domínio, foram muito procuradas ano passado, agora que tinham de as pagar 

não havia subsidio, agora que já vem aí o QREN ficou um bocadinho parado porque as pessoas 

pensão que vem aí… a própria Direcção Geral também começou a fazer algumas acções, ela 

própria sobre desenvolvimento de projectos… 

 

P. Mas aí não em parceira convosco? Nenhum tipo de parceria? Quem o faz são os 

técnicos do Ministério? 

R. Não, quem faz são os técnicos do Ministério, muito parecido com o que nós fazíamos, 

portanto podem se ter… não sei se se deixaram influenciar ou não pelo modelo, pronto são 

coisas que publicamente conhecidas e que várias pessoas podem fazer coisas parecidas não é? 

E indo realmente às mesmas coisas e estão a fazer, fizeram algumas mas não chegou para 

quase nada, não é? Porque estas coisas é mesmo assim continua a haver necessidades. Nós 

concorremos ao QREN vamos ver o que vem por aí e se realmente depois há ou não 

candidatos, eu penso que haverá, nós tivemos candidatos que nos dizem que estão à espera 

que isso venha depois financiado. Pronto e digamos em termos de politica de definição de 
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política está melhor porque há obrigatoriedade, porque há o coordenador, em termos de 

práticas duvido, tenho quase a certeza que não. 

 

P. Mas de qualquer forma essa obrigatoriedade é de educação para a saúde, ou seja…? 

R. A obrigatoriedade é de educação sexual dentro da educação para a saúde. 

 

P. Pois, mas o que passou no relatório, embora eles sejam um grupo de trabalho da 

educação sexual, eles depois fazem um relatório sobre a educação para a saúde…?                                                                                               

R. Eles fazem um relatório sobre a educação sexual porque eles metem a educação 

sexual, o que eles dizem é que é obrigatório trabalhar a educação sexual isso sim… portanto a 

educação para a saúde tem vários temos, não é? E essas temáticas são aconselhadas mas, não 

são digamos assim obrigatórias, a única que é obrigatória é (discurso imperceptível). 

 

P. E acha que isso passa, acho que isso pelo facto de estar assim mais diluído que no 

fundo… 

R. Não, não passa, passa quando querem, quando não querem não passa… 

 

P. Porque as pessoas podem dar importância mais à alimentação, a outros tópicos que 

eles têm lá… 

R. Eles sabem dar, mas se alguém, se alguma vez politicamente ficar definido que a 

educação sexual tem mesmo de passar e que vão inspectores para o terreno verificar se 

passou ou não passou, há lá muita matéria para que o coordenador de educação sexual e os 

professores sejam chamados à pedra porque não fizeram, agora o que eu duvido é que alguém 

vá ver, está a ver? Não haverá digamos assim, auditorias sobre isso, portanto vai ficar outra 

vez a vontade. 

 

P. Mas vocês não se posicionam de forma crítica sobre a inclusão da educação sexual 

na educação para a saúde? Ou acham que perde de alguma forma peso, por ser integrado? 

R. Nós não nos posicionamos negativamente, pelo contrário, nós aliás, temos uma 

postura que de sempre, a postura de sempre desde a Lei 3/84 até agora… tudo aquilo que seja 

protagonizado no sentido da educação sexual ser abordada e que se possível 

obrigatoriamente, de uma forma integrada ou só, integrada no desenvolvimento pessoal e 

social, integrada na educação para a saúde, integrada na educação cívica, integrada na 

educação para a cidadania, integrada mesmo na área de projecto, no projecto global para nós 

é tudo possível porque a educação sexual pode ser abordada de n formas, nós não nos pomos 

na forma de exclusivos, está a compreender? Nós dizemos, é possível e nós apoiamos e 

ajudamos os professores a desenvolver, há materiais científicos, há materiais práticos, o 

professor só não faz se não quiser, também não dizemos que todos os professores podem 

fazer, achamos que há professores que têm mais apetência que outros e que deve ser uma 

coisa que realmente à partida uma coisa mais voluntária, mas que mesmo uma pessoa que 

não saiba nada desde que tenha vontade de se interessar há formas de poder aprender, há 

cursos disponíveis, há apoios, há matérias, há imensas formas de a pessoa poder 

efectivamente desenvolver de uma maneira satisfatória o que está previsto na Lei sobre este 

assunto, portanto não é nada que não seja possível e nós não fazemos questão, não fazemos 

questão, que seja assim, assado, ou frito. Se quiserem por uma cadeira só de educação sexual, 
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tudo bem embora aí nos estejamos de algum modo um pouco críticos, porque achamos que é 

vantajoso que aparece de uma forma mais … achamos que sim que deve haver alguém 

responsável e o coordenador parece-nos uma forma adequada sobretudo se ele se poder 

transformar num facilitador em relação aos outros colegas, isso foi uma coisa que sempre 

preconizamos, há muito tempo que preconizávamos isso e portanto termos sido nós ou ter 

sido o grupo do Doutor Sampaio a conseguir isso é-nos absolutamente indiferente, o que 

interessa é que esteja lá e que possa fazer e nós se precisarem processamos as coisas mais 

nada, claro que a nossa preferência como disse para a inclusão no desenvolvimento pessoal e 

social. 

 

P. Pois… que neste caso seria nas áreas curriculares não disciplinares, porque é o que 

existe não é? A área de projecto, a formação cívica. 

R. A formação de projecto, a formação cívica portanto nessa abordagem a psicossocial 

que nos parece que está a ser muito necessária atendendo aos novos problemas que agora 

vemos na escola. De resto, portanto houve algum progresso nas políticas, na medida em que 

estamos aqui, houve algum progresso nas políticas sempre de uma forma de roturas, não é? 

Estas coisas acontecem sempre com roturas, mas pronto também é assim, porque se calhar é 

assim que tem de ser, só que a correspondência na prática não é, não nos parece que seja 

realmente suficiente. 

 

P. E porquê?                                        

R. Porque era preciso, para já era preciso que tudo isto tivesse sido feito de uma maneira 

mais calma e não em ruptura, depois era, não uns contra os outros era muito mais 

interessante que fosse de uma forma até mais parecida com aquilo que se fez quando foram 

as, quando se fizeram as linhas orientadoras, ou seja que o Ministério ficasse mais em 

harmonia, com quem trabalha no terreno, connosco e com outros que trabalham no terreno 

que realmente defendem estas políticas, que realmente não fosse uma coisa que aparece 

contra, mas que aparecesse digamos assim, em maior consenso e este consenso seria mais 

tranquilizador para as famílias, seria mais tranquilizador para as escolas, para os professores, 

portanto passa a haver duvidas não é? Os professores passam a ter dúvidas, passam a pensar 

mas então afinal a APF apresenta-nos um material que não é, que pode não ser fiável, quando 

afinal aquilo era uma referência bibliográfica de um material difundido pelo Governo Espanhol. 

Quer dizer fomos buscar uma referência bibliográfica descontextualizada… está a 

compreender? Depois isto tudo é um grãozinho que se transforma numa montanha e depois 

as pessoas ficam inseguras. 

 

P. Quer dizer, não quer dizer que as pessoas tivessem a utilizar neste momento aqueles 

materiais nas escolas… 

Não aquele material não era nosso…  

 

P. Pois mas ele efectivamente estava a ser utilizado em algum contexto ou foi só 

esse…? 

R. Mas mesmo ele não era… ele foi aceite pelo Governo espanhol, portanto ele podia ser 

utilizado, claro que tinha de ser utilizado por alguém que o soubesse utilizar, mas podia ser 

utilizado, portanto são aquelas coisas que mandão para o ar, não é?  
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Mas foram pais, dizem que foram pais não é? Que pegaram …  

Provavelmente, provavelmente podem ter sido pais, os pais também fazem parte dos 

movimentos anti-escolha isso não quer dizer que não tenham sido pais, mas aquilo deu ideia 

que estiveram ali à lupa à procura de alguma coisa que pudesse de algum modo ser polémica e 

trazer uma… porque o momento era favorável… 

 

 

 

P. Houve alguma instrumentalização?  

R. Houve alguma instrumentalização, portanto deixa ver se agora desacreditamos estes e 

tal… e no fundo isso deu jeito, deu jeito… 

 

P. Mas nesse tempo em que o Ministério da Educação celebrava os protocolos com a 

APF e com outros, fala sempre de outros, quem são esses outros? 

R. Eram os movimentos anti-escolha, era o movimento da defesa da vida, só que eles 

tinham menos, porque digamos assim tinham menos aceitação, eram menos solicitados, 

portanto o subsídio era menor. 

 

P. Pois e mais havia mais ou eram só vocês os dois?      

R. Éramos só nós, mas o Duarte poderá dizer, eu daqui a bocadinho, assim com tanto 

pormenor não sei, mas aqueles estavam, o modelo da defesa da vida fazia acções e faz e 

continua a fazer, agora realmente em principio houve pontos em que nós não estávamos… 

 

P. Qual é a vossa discordância com eles? É nessa questão de eles defenderem a 

abstinência? 

R. É a abstinência, essencialmente e os métodos naturais, não é? 

 

P. Pois eles defendem as duas coisas. 

R. Defendem as duas coisas, ora isso para nós realmente, claro que nós não somos contra 

os métodos naturais, nem somos contra a abstinência só que pomo-nos numa posição mais 

realista, não é? E então nessa posição mais realista nós partimos do princípio que muitos dos 

adolescentes e pré-adolescentes têm vida sexual activa e eles partem do principio que os 

adolescentes e os pré-adolescentes não devem ter vida sexual activa e que não têm, 

conseguem não ter e nós partimos do principio mais realista que muitos têm e que por mais 

que nós façamos provavelmente nunca vão deixar de ter, ora se têm e por mais que se faça 

não vão deixar de ter o ideal é realmente darmos armas para eles desenvolverem uma 

sexualidade segura e ao darmos essas armas para eles desenvolverem uma sexualidade 

segura, talvez consigamos que eles adiem de algum modo, o começo da sua vida sexual e que 

a comecem melhor. 
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 P. O que eu estava a dizer neste tipo em que o Ministério no fundo quem fazia as 

políticas não era o Ministério mas as associações, não é? Com eles ao celebrarem um 

protocolo não vos davam nenhum tipo de indicação, confiavam nessas …como é que 

chegavam as escolas 

R. Não era bem assim, não era bem assim, não era bem assim, portanto nós tínhamos 

grupos de trabalho interministeriais, nós fazíamos parte de grupos interministeriais que eram 

o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e nós e até outros também, ora bom numa 

determinada altura o Ministério da Saúde que liderava este processo, juntamente com o 

Ministério da Educação, digamos considerou-nos o interlocutor principal e aí é que esteve a 

problemática está a compreender? Pronto, não é? Considerou-nos o interlocutor principal, 

porquê? Porque aceitou como bom, eles é que aceitaram como boas as nossas propostas 

porque as nossas propostas foram de encontro aquilo que eles queriam e porquê é que as 

nossas propostas foram de encontro aquilo que eles queriam? Porque as nossas propostas são 

norteadas por dois aspectos. São norteadas por uma perspectiva humanista, pelos direitos 

humanos, pelos direitos sexuais e reprodutivos, não é? E por outro lado pelos avanços da 

medicina e da psicologia, portanto temos uma base científica por um lado e temos por outro 

lado uma base ideológica ligada aos direitos, portanto isto e temos a perspectiva laica, ora isto 

num Governo que é laico, que em princípio é um Governo de direito, de estado de direito e 

que também é progressista no sentido de aceitar os progressos da medicina, da pedagogia e 

da psicologia, nós não estávamos em mais nada, era só isto, o que nos baliza é isto não temos 

outra coisa, não é? E portanto assim sendo e temos uma perspectiva de escolha, do direito à 

escolha, isso é bem claro, ora sendo assim foi fácil, digamos assim o dialogo com as pessoas 

que estavam, quer no Ministério da Saúde, quer no Ministério da Educação que também se 

norteavam exactamente por estes mesmos e nós dialogámos com a Ana Benavente, 

dialogámos com o Joaquim Azevedo que é de direita, enfim PSD e muito ligado à direita, todos 

eles nos apoiaram os variadíssimos Secretários de Estado, desde o Romero de Magalhães que 

nós vimos trabalhando activamente com as Secretarias de Estado, quer da Saúde, quer da 

Educação nessa perspectiva da educação sexual, balizada por este e claro nós tínhamos 

também, nós tinha-mos digamos assim, apoio de tudo o que se passa ao nível das outras APF 

que têm realmente relevo nos seus países e que no fundo estão acobertas pela IPPF que têm 

grande influência e que é aceita na mesma perspectiva junto da Comissão Europeia etc… 

Portanto junto das Nações Unidas, nós tínhamos toda esta…digamos assim, todo este suporte, 

o suporte do FOUND-LAB, o suporte da IPPF, aquilo que se passa noutros países com, digamos 

assim, os apoios que os Governos dão às APFs, as várias APFs … e portanto, digamos nós não 

tínhamos nada a esconder, não havia aqui nada de… o que é que nós pretendíamos 

implementar, nós pretendíamos implementar políticas semelhantes àquelas que outros países 

que estão connosco na União Europeia e que são reportados como mais desenvolvidos 

nomeadamente os países da Europa, os países Nórdicos, etc… têm, a França, a Inglaterra, a 

Alemanha, têm implementado nos seus países, nem mais nem menos. 

 

P. Nessa altura que os protocolos estavam activos, como é que vocês trabalhavam com 

as escolas?   

R. Portanto, nós tínhamos um número de escolas, com as quais pactuávamos, que eram 

escolas que voluntariamente tinham aderido, digamos assim há rede de suporte do Ministério 

da Educação, portanto não houve nenhuma escola que não quisesse trabalhar connosco, não 
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trabalhava podia perfeitamente evocar o movimento de defesa da vida ou não fazer coisa 

nenhuma e portanto nós tínhamos aquela rede de escolas que estavam realmente definidas e 

que voluntariamente queriam trabalhar connosco e nós tínhamos dinheiro para apoio técnico 

a essas escolas, para mandarmos técnicos, fazermos reuniões com os professores, 

desenvolvermos, difundirmos materiais, fazermos materiais com eles, ajuda-los a implementar 

projectos, nós não intervínhamos propriamente junto dos alunos, está a compreender? A não 

ser quando as escolas nos solicitavam por uma… queriam fazer uma reunião geral com pais e 

nós íamos ajudar, damos apoio técnico e podemos ajudar, uma sessão, ou duas, ou três com 

os alunos, mas uma coisa pontual, nós trabalhamos era os professores, os psicólogos das 

escolas e enfim, o pessoal auxiliar e os conselhos directivos para eles desenvolverem, de 

acordo com a escola, de acordo com a realidade, de acordo com o contexto da sexualidade 

daquela escola, é uma escola em que a sexualidade pulsa muito ou é uma escola que essa 

sexualidade está sufocada, a escola têm a sua história sexual, não é? E portanto tudo isso 

também tinha a ver e conforme digamos, essas dinâmicas com os pais como era, como era o 

meio, como é que nós podemos entrar, ajudávamos a organizar um projecto adequado àquela 

escola. Trabalhamos nomeadamente com a Direcção Geral de Ensino Básico, eu e Maria Eunice 

durante anos, num programa paralelo acções da Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário 

com escolas, ajudando os professores a desenvolver projectos de educação sexual, vários, 

ouve realmente alturas em que isso aconteceu, eles convidavam-nos porque sabiam que 

éramos a APF, que trabalhávamos nessa área, que eu era mais ligada à sociologia, pedagogia a 

Maria Eunice mais à psicologia tínhamos um curso que já estava, enfim que era um bocado… 

era já organizado em que ela fazia uma temática e eu outra e que teve imenso sucesso e que a 

Direcção Geral aqui de Lisboa mesmo nos convidou, durante anos fizemos isso, mais de 5 anos.   

 

P. Em que é que consiste então este… corte para além para alem da questão ideológica, 

portanto um Governo que muda mas depois ele voltou a mudar para um Governo…  

R. Pois, aqui não há ideologia, eu acho que com o governo actual não há ideologia 

diferente, não há diferenças ideológicas 

 

P. Porque então esta distância? 

R. Não, eu acho que há… digamos assim, por um lado um corte no subsídio, não querer 

ter um parceiro, ou vários parceiros, mas nós era os que oferecemos mais, portanto digamos 

quase que poderei pessoalisar, mas não fomos só nós os outros também, não querer ter essa 

… 52.08, não querer ter parceiros escolares, lançar um bocado o programa para a autonomia 

das escolas, tentar que as escolas resolvam elas este problema e tentar enfim, depois segundo 

as ideias do Daniel Sampaio que não se sabe se seriam ideias só dele ou se o próprio Ministério 

teria essas ideias, não sabemos como é que isto é agilizado, pensar que localmente se 

resolvem as coisas com parceiros locais, com enfermeiros, com os médicos dos centros de 

saúde e pronto… e se as escolas quiserem, não estão impedidas, se as escolas quiserem… 

então as escolas que contactem quem quiserem e portanto o Ministério lava um pouco as 

mãos dessa incumbência e ao mesmo tempo dá uma no cravo ou na ferradura. Dá uma no 

cravo que é educação sexual na educação para a saúde, obrigatória e com um coordenador, 

pronto … nós até somos a favor, está aqui x horas obrigatórias, uma vez por semana 

obrigatória e uma vez por mês obrigatória e um coordenador de educação para a saúde que 

tem de saber de educação sexual dado que a educação sexual é a única coisa obrigatória que 
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ele tem de fazer, além doutras. Pronto está arrumado, nós até avançamos muito porque isto 

acaba até 3 anos, não é? Agora as escolas arranjem-se, mas não é assim totalmente porque 

como as escolas vão ter de fazer um projecto, o coordenador vai ter de fazer um projecto 

então estão através da DGIC a ensinar os coordenadores a fazerem projecto e o resto que não 

sabem tecnicamente procuram. 

 

P. Mas essa distancia critica que se sentiu no inicio baseava-se em quê? Uma vez que 

eram pessoas que vinham da APF, tinham alguma base, algum suporte ou não havia nada de 

muito substancial? 

R. Não, não havia nada de muito substancial, pronto claro que já sabemos que estas 

coisas são pessoas que passam e depois vão embora e a APF vai evoluindo, depois pronto a 

APF vai evoluir mas não havia assim nada que propriamente… o que acontece é que vamos 

pensar pelo ponto de vista positivo, portanto que razões é que podia haver para que o 

professor Sampaio e o Oliveira e Silva pudessem realmente ter alguma postura crítica em 

relação há APF. O Miguel agarrou-se bastante a uma coisa, a uma realidade que era que a 

gravidez na adolescência não baixou o suficiente, apesar de tudo aquilo que a APF vinha 

fazendo e não só a APF e isso aí é uma evidência, nós podemos é perguntar se não tivéssemos 

feito nada se ela não tinha aumentado e por outro lado nós nunca pretendemos conseguir, 

com o que fizemos especificamente este objectivo, de diminuir a gravidez na adolescência 

porque se não teria de ser um programa muito mais organizado, mesmo assim as escolas que 

nós focámos não eram todas, as turmas que nós focámos não eram todas, eram uma minoria 

apesar do programa com o Ministério portanto não era uma cobertura geral, não, não era uma 

cobertura geral todas as vertentes que aparecem nesta gravidez na adolescência, que 

vertentes é que aparecem? Que são vertentes em que elas ficam grávidas porque querem e 

não porque, não saibam fazer planeamento ou desconheçam o planeamento, porque é um 

projecto de vida, muitas delas é um projecto de vida e estas coisas da sexualidade não são 

“trigo limpo farinha amparo” tem imensas variantes. Portanto ele disse assim… eles não estão 

a trabalhar bem, nós vamos trabalhar melhor, que eles afinal adquirem subsídios como tantos 

outros e subsídios que eram pequenos, não se pense que eram subsídios grandes, não é? 

Tínhamos uma pessoa a meio tempo em cada delegação, pronto estava só para isso e fez-se 

imensa coisa e fez-se imensa coisa, bom não dá, portanto a APF está a trabalhar mal, nós 

vamos fazer com que se trabalhe melhor, pronto é uma alternativa era tudo possível nós 

estamos numa sociedade em que a polémica é possível não é? O professor Daniel Sampaio era 

mais complexo, a partir de uma determinada altura, talvez a uns 5 anos atrás, uns 2 ou 3 anos 

antes de começar a haver essa rotura, ele próprio começou ideologicamente a fazer alguma 

rotura connosco, uma rotura connosco a achar-nos demasiado pragmáticos, pouco reflexivos 

em termos filosóficos, começamos a notar isso nalguns escritos, nalgumas sessões que íamos 

em conjunto todos e em que ele começou a apresentar-se um bocadinho critico para connosco 

e eu fui uma das pessoas que fui “afectada”, porque houve até um dia na Guarda em que deu 

alguma polémica, que nós estávamos muito centrados no fazer pouco na parte filosófica, 

pouco enfim talvez a pretender que ele desse aí um enquadramento mais psicossocial e que a 

partir daí mais competências sociais e que depois então aparece-se a educação sexual o que 

de algum modo vinha de encontro ao que nós sempre tínhamos defendido, que era o ligar ao 

desenvolvimento pessoal e social, mas a nossa intervenção já era tão pequena que se nós 

começássemos tão longe quando chegássemos aos alunos acabavam por não ter nenhuns 
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conhecimentos, nenhuma possibilidade a que se agarrar para fazerem uma contracepção 

correcta, etc… portanto achava que nós íamos muito depressa para aí e nós se íamos muito 

depressa para aí era porque o tempo que nos era dado era muito pouco, porque também 

tínhamos essa ideia de que ele tinha alguma razão, de que tinha de ter um enquadramento 

mais vasto e um percurso mais vasto e foram assim pequenas coisas, mas que ele 

demonstrou… portanto não foi surpresa nossa quando ele depois integrou o grupo e de algum 

modo fez uma certa “rotura” connosco, porque ele já vinha a dar essas indicações em artigos e 

até nessas conferencias e em que houve alturas no passado em que ele próprio me convidou 

para o substituir em coisas e portanto começou a haver algum afastamento, as pessoas vão 

evoluindo não é? E nós pronto, nós também gostava de lhe dizer isso para não ficar com uma 

ideia errada, é que a educação sexual nunca foi o nosso exclusivo, primeiro, nem nunca foi a 

nossa única nem sei se principal actividade, é uma actividade muito forte, muito forte, que 

ganhou muita visibilidade mas não era a única nem exclusiva e nós portanto começamos numa 

determinada altura a desenvolver outros aspectos ao mesmo tempo, outros aspectos que 

estavam a interessar-nos muito, os jovens nunca foram o nosso exclusivo, nós trabalhámos 

com os jovens muito mas também com mulheres, com outras populações, com homens, 

outras populações vulneráveis portanto até com a parte internacional, começámos em 90, em 

93 a trabalhar muitíssimo na parte da população internacional, portanto como vê… 

 

P. Muito embora nestes 23 anos como referiu ainda à pouco afinal de contas se 

adiantou muito pouco, não é? 

R. Muito pouco e as políticas nunca acompanharam devidamente, nem os nossos 

esforços… 

 

P. Mas será que isto é um assunto que não interessa, que é menor na sociedade ao qual 

a sociedade não dá importância porque nós interrogamos porque é que isto é assim, tem 

tido tão pouca visibilidade, tão pouca atenção, embora o sexo se tenha tornado uma coisa 

preponderante parece que deixou de assustar as pessoas e está em todo o lado a educação 

sexual, não parece que há aqui uma contradição? 

R. Eu por mim comparando aquilo que se passa no nosso país com aquilo que se passa 

noutros países que vivem, Europeus não vamos pensar noutros, que vivem problemáticas 

semelhantes às nossas e em que isto é pacifico, eu acho que isto tem muito a ver com a nossa 

sociedade católica, pela preponderância que a igreja católica tem tido, com mesmo muitos, 

alguns dos nossos regimentos muito ligados há igreja católica e isso é quanto a mim, o grande 

problema porque quando eu fiz o meu trabalho em 85, 84/85 eu cheguei a resultados que hoje 

se repetem, há tempos uma jovem fez uma coisa muito semelhante, apresentou resultados 

num dos nossos congressos e eram praticamente iguais, vinte e tal anos depois eram 

praticamente iguais e portanto é sempre esta historia, os pais acham que deve ser feita 

educação sexual na escola, querem ter confiança nos professores, querem ter confiança nos 

professores, acham que os professores devem fazer educação sexual e acham que a escola 

deve fazer educação sexual, confiam, eles querem confiar. Os professores acham que deve 

haver educação sexual nas escolas mas na maioria dos casos eles não querem faze-la, deve ser 

feita por outros, ficam contentes se for feita por psicólogos, por enfermeiros, por médicos, por 

isto, por aquilo e por aqueloutro. 
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P. Mas porque será? Será que eles não se sentem à-vontade para falarem, será que é 

alguma representação do próprio professor da sua função, é o quê?  

R. Só os professores de moral é que querem fazer. Eu estou convencida que há mais 

professores hoje que não se importam de fazer a educação sexual, o número de professores 

tem aumentado, mas a descrença nos professores, o descrédito que lhes arranjam, digamos 

assim o próprio descrédito que querem fazer da APF, que era digamos assim o suporte dos 

professores, portanto os professores, o Daniel Sampaio verificou isso, os professores referiam 

a APF como o grande suporte quando eles contactaram com ele, perceberam isso. Digamos, 

esse descrédito, tudo isso no fundo ao fazer-se esta politica de descrédito nos professores, os 

professores não são capazes, não prestam, não isto, não aquilo, não aqueloutro, que a própria 

associação que os apoiava mais também não presta, não sei que mais … tudo isto não é? E esta 

postura mais autoritária que os professores são obrigados a fazer, têm de fazer, quer façam 

quer não, procurem os apoios que há muitos apoios, o que é que dizia o Sampaio… Vão há 

internet está lá tudo, nem precisamos de fazer materiais. Ele primeiro disse que iam fazer 

materiais depois não fez, porque diz que havia imensos feitos e depois fez uma série, uma lista 

de recomendações de matérias, que foram os nossos, os nossos matérias todos muitíssimo 

recomendados, materiais de pessoas individuais que fizeram livros e tal… que são daqui, que 

vieram daqui, que andaram, que eram nossos sócios que trabalharam connosco e que 

fizeram… também lá estão todos e feitos, muitos deles ligados há IPPF e coisas assim portanto 

está a ver? Ora chega a este ponto que realmente as pessoas então a APF é boa ou é má? 

Então afinal os materiais que eles têm são bons ou são maus? Então fazer educação sexual é 

bom ou é mau? Então e se digo ao aluno para conhecer o seu corpo e dizem que eu estou a 

dizer para ele se tocar, não mas repare aquilo era uma questão de tocar, então afinal como é? 

Uma incerteza. 

 

P. E acha que os professores têm muito medo dos pais ou não? Mais do que os pais até 

as vezes… 

R. Os professores, eu verifiquei que muitas vezes os professores não tinham medo dos 

pais, porque quando os professores trabalhavam com os pais, quando os professores iam fazer 

alguma coisa com os pais nós aconselhávamos, falavam com os pais, chamavam os pais, os 

pais eram avisados, os pais davam pareceres, os pais conheciam os matérias não havia 

problema nenhum, os problemas são emitidos do exterior, os pais são manipulados, claro que 

há um pai por outro que não quer, há pai por outro que é realmente anti-escolha e que diz, eu 

não quero, não coiso, mas hoje tem lá é obrigatório se quer tirar o filho vai para uma escola 

particular, não é? Portanto os pais à partida são raros os pais que não querem, ficam aliviados 

quando sabem que outros explicaram aos filhos. 

 

P. Como é que vocês tiveram algum tipo de relação com os movimentos de pais, 

CONFAP… 

R. Nós trabalhávamos intimamente com a CONFAP de pais e a CONFAP dava-se 

muitíssimo bem connosco, muitíssimo bem connosco…. 

 

P. Mas sempre ou isso também foi mudando conforme as orientações da CONFAP? 

R. Quando houve o caso de S… o presidente da CONFAP era a Maria Manuela Viseu … 

que mudou, era o Albino, depois foi a Manuela Viseu … E agora o Albino outra vez, com o 
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Albino tivemos excelentes relações e com os anteriores, eu fui várias vezes aqui a CONFAP 

falar com eles, tínhamos uma relação extremamente boa, trabalhavam connosco, convidavam-

nos para as coisas deles vinham às nossas, os materiais que eles possuíam vieram daqui, 

quando houve aquela situação mudou com o facto e a Manuela Viseu ligou-se muito há 

campanha não é? Mas eu estive com eles na RTPN num debate já quase no fim do Sampaio 

ele, aqui em Lisboa apareceu há televisão e eu com a Manuela Viseu e uma professora e 

também as relações eram cordiais embora ela estivesse muito ligada e… nessa altura houve 

algum afastamento porque nós é que nos afastamos, quer dizer então contestam-nos de toda 

a maneira e feitio, então se não nos querem paciência nós vamos fazer outra coisa, estamos 

disponíveis foi sempre o que eu disse e sempre o que o Duarte disse, nós fomos várias vezes 

ao Ministério houve, o Sampaio recebeu-nos várias vezes, fomos várias vezes ao Ministério, 

fomos há Ministra, falamos com Secretários, tudo e nós dissemos sempre isto, nós estamos 

disponíveis vocês sabem do nosso trabalho, conhecem o nosso trabalho, sabem os nossos 

parâmetros, as nossas posturas tudo o que nós temos está aí há vista, nós estamos disponíveis 

se vocês querem digam e eles continuaram a financiar-nos durante o Sampaio é preciso que se 

note… 

 

P. Só agora é que terminou, não é?  

R. Nós só terminamos depois de o Sampaio ter dito que nós devíamos continuar, no final 

do relatório do Sampaio é que terminou, porque nós continuamos, durante o Sampaio nós 

continuamos e eu fiz cursos do “bem me queres” na escola que era um curso que nós 

tínhamos de apoio técnico que tinha uma parte de reflexão e uma parte de projecto e que até 

ajudávamos a complementar depois estas escolas e que havia supervisão, que eu fiz um deles 

em Paranhos, que eles pediram-me porque é que pediram, porque… e o grupo de Paranhos 

estava apoiado pelo Sampaio até esteve bolsazinha, que eles deram-lhes um dinheiro e eles 

gastaram o dinheiro connosco a montarem um gabinete de apoio aos alunos, eu ajudei-os a 

montar o gabinete de apoio aos alunos e eles compraram os materiais, a nós no fundo o 

dinheiro foi gasto connosco, está a compreender? A comprarem-nos o “bem me queres” e nós 

continuamos a trabalhar com as escolas, com um pequeno subsídio aí já era muito pequeno, 

tanto que já não tínhamos os técnicos para irem às escolas e eram os voluntários que iam… 

continuamos eles só terminaram quando puseram a tal pedra em cima do assunto e eu 

sinceramente penso que isto tem muito a ver com uma medida economicista. Pronto as 

escolas que se arranjem nos locais, com os centros de saúde se quiserem chamar a APF que 

chamem, se quiserem chamar os movimentos de defesa da vida que chamem e não nos 

incomodem com isso, portanto livraram-se de problemas e as escolas… 

 

 

P. A sua responsabilidade com as próprias escolas, já não há uma responsabilidade do 

Ministério? 

R. Querem o movimento de defesa da vida, querem a abstinência os pais que não 

querem que seja dito aos meninos que não devem usar preservativo, acham que é perigoso a 

abstinência sem preservativo então que refilem com as escolas, depois vai a APF e diz que sim 

senhor que deve haver preservativo e que mais não sei que e os pais querem que se diga que 

os meninos que não têm sexo, então que se arranjem eu acho que se livraram dessa 

problemática e encerraram a política com a obrigatoriedade e o coordenador da educação 
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para a saúde e que obrigatoriamente tem de ser coordenador da educação sexual porque é a 

única coisa que ele tem lá que diz que é obrigatório. E agora as pessoas que se arranjem. 

 

P. Eu já não vou incomoda-la muito mais, já estamos no fim. Só queria saber quem são 

os vossos sócios? Como é que as pessoas se associam há APF e se vocês têm uma ideia de 

quais são eles, de quais as suas funções? 

R. Claro, temos isso tudo organizado, sabemos bem quem são os nossos sócios. Ora nós 

temos muitos sócios, temos muitos sócios, mas temos que distinguir dentro desses sócios, 

entre aqueles sócios que são sócios e que às vezes até nem pagam as cotas e que só pagam de 

vez em quando e que só pagam de vez em quando e que são os nossos amigos e simpatizantes 

pronto, são esses, temos alguns desses. Depois temos aqueles sócios que pagam as cotas e 

querem receber imensas revistas e que se interessam e que volta e meia vão às coisas que nós 

fazemos e que aproveitam os descontos que nós damos e que vêm cá se possível, pronto 

também sabemos quem são e depois temos aqueles sócios mais activos e mais jovens que 

trabalham directamente connosco. Quem temos de sócios, temos sócios antigos que são 

pessoas que se interessaram nalgum momento das suas vidas por esta temática, que 

simpatizaram com a APF e que se fizeram sócios e que se mantêm, muitos deles pagando as 

cotas, são muitas vezes médicos, juristas, normalmente profissões intelectuais, pessoas 

realmente ligados, professores, sociólogos, psicólogos etc… Alguns deles bem colocados a 

quem nós recorremos volta e meia, depois temos e que fazem a questão por exemplo como o 

Correia de Campos de dizer que sempre pagou as cotas… Depois temos sócios que são pessoas 

que de algum modo contactaram connosco em cursos que nós fizemos, ou que vieram por 

métodos próprios a seminários que nós tenhamos feito ou colóquios, ou jornadas, ou seja o 

que for, ou que tiveram um curso connosco, professores, profissionais de saúde, da assistência 

social, psicólogos, psiquiatras, médicos, etc… Pronto temos esses… 

 

P. Vocês aceitam todos os que querem ser sócios ou põem algum tipo de critério, ou 

limitação? 

R. Nós normalmente percebe-se, nós aceitamos os sócios, hoje devemos estar ali a 

aceitar não é? Porque todas as vezes que reunimos há propostas de sócios e em princípio os 

sócios não saem muito disto, professores, psicólogos, das ciências sociais… 

 

P. Mas quer dizer eles são todos aceite, só por algum motivo muito especial é que 

recusam algum? 

R. Não nunca recusamos até nenhum sócio, infelizmente não temos sócios por exemplo 

que sejam, prostitutas, não temos sócios que sejam ciganos, ou profissões, ou destas pessoas… 

trabalham connosco mas não são sócios, porque têm de pagar, gostaríamos, falta-nos isso não 

é? E as populações com que nós trabalhamos pudessem também ser nossos sócios, não temos, 

não há nenhum caso eu creio que não temos nenhum caso desses e temos também outro tipo 

de sócios, jovens que se licenciam em sociologia, em psicologia, sobretudo nessas duas áreas e 

que não têm emprego e então que podem de algum modo vir a beneficiar de algum modo, 

pelo facto de serem nossos sócios, porque podem passar a ir aos nossos cursos mais barato, 

que podem até inclusivamente fazer algum voluntariado e daí darem o salto para outras coisas 

e isso ocorre… e ocorre, portanto nós podemos dizer com algum orgulho que muitos dos 

nossos sócios, voluntários jovens a quem chamamos voluntários técnicos começam a apoiar-
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nos, nós darmos pequenos trabalhos eles vão ganhando alguma experiencia e até algum 

dinheiro, às vezes, quando precisamos e depois de estarem connosco algum tempo acabam 

por acabam por arranjar outra… com mais facilidade outro emprego fora da APF e continuam 

nossos sócios e é óptimo porque depois vão usar a nossa perspectiva para outro lado. 

 

P. Vocês funcionam de certa forma em rede em termos nacionais e internacionais, não 

é?     

R. É nos temos realmente, estamos ligados à internacional, digamos por uma questão 

ideológica, porque não temos praticamente nenhum beneficio regular e financeiro, apenas se 

eles nos dizem há este projecto, ou aquele e queremos envolver neste, ou naquele projecto 

que eles realmente têm e isso é verdade eles envolvem-nos sempre que há um projecto que 

nós cabemos eles nunca se esquecem de nós e estão sempre a chamar-nos com frequência 

não é? Como lhe digo nós fazemos para eles algum trabalho não é? Eu própria faço algum 

trabalho com eles e portanto é bom, com África a própria APF África recorre a nós com 

frequência. Portanto isso é bom não é? Trabalhamos também com as nossas congéneres dos 

PALOPs, sobretudo a que é mais activa é a brasileira não é? Portanto que é já no fundo uma 

empresa não é? Uma empresa de serviços a vários níveis e já temos trabalhado com eles e 

com as outras… 

 

 

 

 

P. A APF também tem assumido mais essa vertente empresarial como disse 

relativamente à brasileira ou vocês têm uma reclusa em fazer isso, em prestar serviços, em 

ganharem? 

R. Nós não temos reclusa, agora eles são mesmo uma empresa, eles decidiram, a APF 

deles tem duas coisas, está dividida em duas partes. Tem uma parte digamos que trabalha 

dentro do pais enfim como nós, portanto na área de intervenção comunitária e eles têm muita 

necessidade, não é? E depois têm, digamos assim uma parte de negócio. 

 

P. E vocês não pensam nisso também?  

R. Nós temos pensado mas ainda não tivemos essa oportunidade, claro que eles mesmo 

o próprio Governo trata com eles na base empresarial e eles já sabem no mercado que parte, 

lá no Brasil também é diferente, não é? Fazem um bocado parte daquela frente que o Brasil 

manda para o terceiro mundo, nomeadamente para os nossos países.  

 

P. No nosso país também, não é? 

R. Mas não é como no deles, mas por exemplo eles não vão convidados pela própria IPPF 

devida a essa vertente empresarial. 

 

P. Não é muito bem vista? 

R. É e não é… quer dizer eles dão mais, digamos eles próprios como integrados noutros 

projectos e nós vamos mais pela IPPF, nós vamos mais convidados até pelos próprios porque 

há a perspectiva em nós estamos não sendo tão empresarial agrada mais às APFs, mas nós 

temos de ir para aí, porque nós acabaremos por ter mesmo de …  
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P. E vocês em termos dos sócios. Os sócios têm algum tipo de direito de voto, como é 

que vocês fazem a eleição dos…ou se é eleição se é…? 

R. É eleição, é eleição.  

 

P. Mas é regional ou é da…? 

R. É tudo eleito, a direcção nacional é eleita a nível nacional e a regional são eleitas a 

nível regional, não à muita a aptência… 

 

P. Normalmente há uma lista e as pessoas aceitam? 

R. Não há muita aptência por estes cargos, porque estes cargos não são remunerados e 

requerem uma certa disponibilidade e portanto as pessoas acabam por ser, não digo as 

mesmas, mas as mesmas pessoas esgotam a possibilidade de mandatos, nós temos limites não 

é? Eu por exemplo só poderei ter mais um mandato, não poderei nunca mais ter mandatos na 

APF, não é? Posso depois, volto à batalha normal e portanto já aconteceu isso com outros 

dirigentes, normalmente os dirigentes acabam por esgotar essas possibilidades, vão rodando e 

acabam por esgotar essa possibilidade. 

 

P. E depois? 

R. Já temos aí jovens, aliás somos obrigados pelas recitais da IPPF a incluir pessoas com 

menos de 25 anos nas nossas listas. 

 

P. Há que engraçado… 

R. É pois precisamente para haver renovação. 

 

P. Para haver renovação porque isso é um dos problemas dos movimentos associativos 

é exactamente esse, às vezes está muito centralizado no…  

R. Temos um grupo de jovens interessante, temos até todas as direcções, aliás a APF 

nestes últimos três anos renovou, renovou, foi nós tivemos uma reunião em Peniche, ano 

passado e foi interessante de ver como havia imensos jovens, é bom pelo menos está isso a 

correr bem nesse domínio, que é para nós passarmos uma Páscoa muito feliz. 

 

P. Ultima pergunta mesmo e esta faço a toda a gente, de acordo com a metodologia eu 

faço uma questão a todos os entrevistados, a quem é que eu devo entrevistar mais? Ou seja 

para obter informação sobre estes vinte e tal anos quem acha importante ouvir? 

R. Não sei quem já ouviu… 

  

P. Isso não interessa, isso não interessa, a quem é que acharia importante? A quem é 

que designaria para ser ouvido independentemente de eu já ter ou não entrevistado essa 

pessoa? Quem é que acha que era fundamental ouvir?  

R. Eu acho que era interessante, eu não digo que seja fundamental, que era interessante 

ouvir uma pessoa que talvez não tenha ainda ouvido que é o ……………. que é o sócio numero 2 

da APF, que foi realmente um dos criadores da APF, portanto ele e outro colega foram os 

criadores da APF, os iniciadores mesmo, é uma pessoa de oitenta e tal anos, que é um 

pouquinho critica até em relação ao que a APF faz hoje, porque ainda está um bocadinho a 
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pensar no passado, mas que é uma pessoa encantadora e que também de algum modo é 

capaz de ser interessante ouvir, pronto porque é uma perspectiva, o doutor Albino Aroso.. 

 

P. E onde eu encontro esse senhor?               

R. Agente dá-lhe o contacto, está bem? E de telefone até ao Porto, o Albino Aroso porque 

o Albino no fundo é uma pessoa importantíssima porque como Secretario de Estado pôs tudo 

isto a funcionar. Á a Purificação Araújo que se calhar já ouviu, eu estou a falar dos pioneiros, 

portanto o Nerio de… como sócio número 2 que está um pouco afastado, não é? Embora seja 

nosso sócio número 2 mas que está ainda a fazer clínica aí na António de Aguiar, nº24 2º 

Direito, depois tem o Albino Aroso que lhe damos daqui a bocado o número de telefone, 

depois… 

 

P. A Purificação Araújo onde está? 

R. A Purificação Araújo é médica aqui… que é também uma pessoa bastante do princípio 

e esta muito ligada a nós e o Albino também de algum modo… 

 

P. São todos da APF estes? 

R. São todos da APF, todos sócios, são dos primeiros e ainda são sócios, portanto esses 

três era interessante ouvir. O … Nóbrega não sei se já ouviu, também médico e que foi 

presidente da APF, a Maria José Alves, se calhar já ouviu também foi a que esteve antes de 

mim, o Teixeira de Sousa que também foi Presidente, também é do Porto com facilidade 

alguém lhe dá o telemóvel. Eles vêm a Lisboa de vez em quando e o Albino também vem, 

portanto pode apanha-los perfeitamente. Não estou agora assim a ver pessoas que até já se 

tenham afastado e que tenham trabalhado. 

 

P. Não precisam ser todos da APF, podem ser outras pessoas? 

R. Não precisam ser pessoas da APF? 

 

P. Não, é assim dentro da história quem é que acha que é importante ouvir 

independentemente ser ou não membro da APF. Pessoas que tiveram algum papel que acha 

relevante que seja importante ser escutado. 

R. Pode a Romeno Araújo, ela foi também da APF, o Vasco Prazeres que esteve na APF 

também, já ouviu o Vasco Prazeres? O António Manuel Marques que é seu colega também 

creio, não sei se é em Setúbal… 

 

P. É em Setúbal sim, eu não sei se ele está na saúde… 

R. Mas o António Manuel Marques também é uma pessoa importante, são todos da APF 

mas neste momento já não estão tão ligados, foram aqueles que já passaram. A Filomena 

Araújo é de Évora é delegada de saúde, agora estame assim a fazer uma branca. A M Ribeiro 

dos Santos que agora está na … 

 

P. E destes se tivesse de escolher três… que eu não posso entrevistar todos…          

(Nota: registei no papel os nomes que ela indicou de todos os que referiu) 


