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Transcrito por: CARLA CIBELE 

 

E – Estava a falar da sua formação, do seu percurso… 

 

R –  Estava na escola…eu sou de Matemática, foi o grupo onde fiz estágio e onde me integrei…tenho 

formação inicial em Farmácia…e agora até pedi uma equiparação, por causa de Bolonha…e fiquei no 

mestrado integrado para…porque de resto não fiz nada, a minha dedicação foi toda… 

 

E –  Não fez nada não… 

 

R – Quer dizer, em termos escolares…a minha dedicação foi toda…fiquei presa aos projectos… 

 

E – Mas a sua ideia quando tirou farmácia…era ir para a Educação, ou foi um acaso?  

 

R – Foi um percurso de vida complicado…queria ir para medicina, depois entrei para farmácia (discurso 

imperceptível) … no final do 1º ano engravidei…na primeira filha foi complicado, ela não veio para casa e 

eu também não…no ano seguinte tive outra criança…mas com a segunda correu bem…mas eu estava 

muito cansada…mas fui para o 5º ano…entretanto eu já dava aulas desde o 4º ano da faculdade…fui 

para o Secundário, para Vila Franca, à noite…quando entro em estágio…depois foi uma questão de 

opção…e depois, quando entrei no estágio na escola, fiquei grávida da minha 3ª filha…eu costumo dizer 

que a minha 3ª e 4ª filha são filhas da Educação Sexual…porque a terceira nasceu em 85, e a lei da ES 

foi publicada em 1984…já estava a implementar na escola, como tinha formação na área da Saúde, 

comecei com projectos nessa área… 

 

E – E estava em Macau ou aqui… 

 

R – Estava no Barreiro, próximo do Barreiro…o meu marido trabalhava na indústria química do Barreiro e 

eu fiquei lá a viver 10 anos…portanto a minha filha mais velha…só vim para Lisboa outra em 2001, mas 

entretanto ainda vivi em Tomar… 
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E – E em que altura é que foi convidada para vir para as funções no ME? Estava ligada ao DEB? 

 

R – Era na altura secretária a Ana Benavente…quando vim para os serviços centrais, foi com ela, vim 

para a CCPES, vim para a Educação para a Saúde, era um núcleo…não era bem uma divisão…não sei 

bem como estão as coisas agora, sei que lá ficou a Isabel Baptista, mas não temos tido contactos…eu fui 

para Macau…o ano passado estive com ela e ela disse que tinha sido recuperada uma parte do 

projecto(?)…nunca mais soube de nada. O que eu vejo agora, vendo de fora…é que houve novamente 

um certo investimento na área da ES, mas mais …em termos organizacionais…está muito mais forte do 

que antes… 

 

E – Como é que formou aquele núcleo base da CCPES? Foi convidada para integrar a equipa? 

 

R –  Sim, eu vinha na altura de um projecto na área da Educação alimentar… 

 

E – Mas estava a fazer esse projecto na escola? 

 

R – Sim, eu depois fiquei dois anos equiparada a bolseira para fazer esse projecto…primeiro ainda só 

colaborava…e depois…criei um bocadinho um modelo de educação para a saúde e para implementar no 

currículo, era um programa de nutrição alimentar…o primeiro ano foi de estudo, de contacto com as 

escolas…ainda antes de implementar o projecto. E depois, aos poucos, acabei por vir parar à área de 

Saúde, às equipas…e percebi que a melhor forma de implementar o projecto era ligá-lo à Educação para 

a Saúde…porque era aquilo que eu sentia, e era a melhor forma… 

 

E – Mas como é que lhe surgiu essa área da Educação alimentar? Era uma pessoa que estava na 

escola, da área de Farmácia… 

 

R – Eu tinha feito um reingresso à Faculdade em 1996, e tinha uma cadeira de Saúde Pública…que não 

era ligada à educação, mas tomei contacto com programas ligados aos cuidados primários de saúde…foi 

uma renovação, uma reciclagem… 

 

E – E depois na escola, sentiu que isso era também uma necessidade? 

 

R – Foi de acordo com o levantamento que foi feito relativamente à concepção do Projecto Educativo, em 

que o que era prioritário era a Educação Alimentar…e foi uma constatação…era uma das áreas, e ainda 

hoje continua a ser, todas as áreas da Educação para a Saúde são…e a Educação Sexual também… 
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E – Essa ainda mais complexa, mais difícil? Sentia isso da parte das escolas? Como é que vocês 

se organizavam lá no ME? 

 

R – Pois, na CCPES nós estávamos organizados por projectos. Foi uma coisa boa…nunca coordenei 

nada, não tive esse papel, mas dentro das competências que tinha e sempre com a aprovação superior 

analisava e aprovava os projectos…e tentei que se desenvolvesse uma base comum de promoção de 

competências na área da Educação para a Saúde…com base nas competências interpessoais…e isso 

ficou nos materiais…e portanto, porque há uma série de competências que não têm propriamente a ver 

com uma área específica da Educação para a Saúde mas abrangem todas as áreas. A auto-

estima…estava a perguntar? 

 

E – Queria saber como se organizavam…e se sentia que naquela altura havia uma política para a 

área…portanto quem coordenava era a Isabel Loureiro…e era Secretária de Estado a Ana 

Benavente…entrou nessa altura e depois. 

 

R – Há um documento que criou a CCPES e que lhe deu competência, para coordenar todas as acções 

da a área…um ou dois meses depois…é criado o CAN, que é o Centro de Apoio Nacional, que não tem 

um local físico…porque é constituído por elementos da Saúde e pelos elementos da CCPES e alguns 

técnicos também foram nomeados, era um órgão de relação entre a Saúde e a Educação…eram eles que 

definiam as orientações…mas a articulação entre o CAN e a CCPES teve algumas fricções…porque por 

um lado a CCPES tinha que se responder a todo o sistema educativo…(há uma parte que não se 

percebe) e o CAN tinha mais a ver com a Saúde…porque a CCPES tinha uma dimensão regional, havia 

elementos nos CAE que iam apoiar as escolas…e isso era fundamental, esse acompanhamento de 

proximidade. Foram técnicos que receberam imensa formação…e agora estão desaproveitados…neste 

momento, e ficaram frustradas com esta evolução negativa da Educação para a Saúde…porque há muita 

indefinição…é incrível porque nós estamos na escola, eu agora vou voltar para lá agora, 10 anos 

depois…e sei que vou encontrar uma escola muito diferente…mas antes quando estava na 

escola…queria implementar projectos e há resistências na escola, a verdade é que há…e sempre pensei 

que quando se está num determinada gente no local de decisão as coisas se tornam mais fáceis…mas 

não! 

No início, eu tinha um projecto dentro da CCPES, porque depois do projecto experimental da ES, do 

relatório…conhece o projecto? 

 

E – Sim… 

 

R – Foi feito também em conjunto com a APF, resultaram as orientações técnicas, essas orientações 

deram origem àquele livro: as linhas orientadoras…que saiu em 2000, sai o decreto lei 259/2000 de 7 de 
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Outubro a regulamentar a Educação Sexual…e este livro é publicado no final de Outubro, eu apanhei as 

orientações técnicas…e apanhei já uma fase de transição da CCPES…antes de eu estar nesta área, 

antes de eu ficar sozinha, tinham estado vários técnicos que estiveram envolvidos no projecto 

experimental e que saíram…com que é que eu fiquei? Com as orientações técnicas, esse 

documento…todo o apoio do Ferro Rodrigues…o apoio daquele médico, aquele que é pediatra em Sta 

Maria e trabalha nesta área…e o António Pereira (confirmas sff o último nome) e uma Beatriz (não diz o 

último nome). Penso que este foi um documento essencial para as escolas… 

 

E – Ele foi distribuído em todas as escolas? 

 

R – A intenção foi essa, ele foi distribuído. Sei que durante algum tempo esteve guardado nalgumas 

escolas. A acção dos técnicos foi fundamental, foi “pegar”no livro, trabalhá-lo, essencialmente com o 

coordenador, porque normalmente há sempre um professor que assume mais a Educação para a Saúde 

na escola, havia normalmente e agora legalmente tem que haver, com este última lei…uma das coisas 

que considero muito positivas e que nós tentámos durante anos que fosse implementada, estávamos em 

2001/2002…e depois aparecem outros governos que não conseguiram dar seguimento à Educação para 

a Saúde…eu não vou dizer que não quiseram, talvez por terem estado pouco tempo no governo, talvez 

por outras situações…eu estou a lembrar-me de uma pessoa que publicamente acabou por não ter…era 

uma pessoa que se calhar para a opinião pública…porque os jornalistas são terríveis…mas enquanto 

secretária de estado a Mariana Cascais preocupou-se com esta área…entretanto 

 

E – Mas não foram eles que extinguiram a CCPES? 

 

R – Pois…embora nós…ficámos reduzidos a 4 ou 5 técnicos, porque os outros foram saindo…eu fiquei, 

ficou o Ângelo que acabou por sair para o IDT mas que agora voltou e está a trabalhar com a Isabel 

Baptista…das áreas fundamentais ficaram alguns e depois outros que não estavam ligados á área, 

alguns até administrativos. E todo aquele esquema da CCPES, logo aí…se as pessoas tiveram que voltar 

à escola, deixaram de ser requisitados da Educação para a Saúde, logo aí deixámos de ter, ao nível da 

equipa central, a possibilidade de recolher informação, de tratar os dados, de perceber a evolução dos 

projectos…foi uma altura bastante caótica! 

 

E – E foi dada alguma explicação para essas medidas, para isso ter sido assim? 

 

R– Eram medidas conjunturais…porque embora nós tentássemos explicar sempre o interesse…houve 

anos, épocas em que estavam sempre a mudar os secretários de estado, e novos assessores e lá 

levámos os dossiers…é uma área importante porque se for bem feita, poupa-se em termos de gastos de 

saúde…voltando um pouco atrás, a CCPES tinha uma coordenadora que era a professora Isabel Loureiro 
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e a rede dependia dela…em termos de ligação, havia uma ligação directa entre as escolas e a rede…mas 

na legislação, a CCPES era anterior à rede…mas não houve problema enquanto a coordenadora da 

CCPES e da Rede era a mesma pessoa…houve depois, quando desaparece a ligação ao CAE e o CAN 

fica esvaziado…e nós ficámos sem coordenadora, num edifício em obras…mas não havia ninguém para 

despachar nada… 

 

E – A Dr.ª Isabel Loureiro quando sai, explica a sua saída aos técnicos? 

 

R– Houve ali uma fase em que não percebia…embora tenha havido um tempo em que a Dra Isabel ainda 

vinha, mas depois ela tinha que garantir o seu lugar na escola nacional de saúde pública…nós ainda 

tentámos funcionar como anteriormente…mas as decisões eram superiores a ela…penso que ela ainda 

tentou encontrar a melhor solução, penso que tentou defender o modelo CAN porque era nisso que 

acreditava, nessa ligação entre a Saúde e a Educação… 

 

E – Mas havia discursos diferentes entre a Educação e a Saúde?  

 

R– Talvez ao nível da escola…ao nível central nós não tivemos essa percepção… 

 

E – O que defendiam não era diferente… 

 

R – Não…em termos conceptuais não…em termos organizacionais talvez, a forma como se devia 

organizar a Educação para a Saúde sim. Eu sempre tive aquela perspectiva que se devia ir pela via 

educacional, a mudança de atitudes tem que ser um processo contínuo…não se muda com campanhas, 

com acções pontuais…e um processo contínuo só a escola consegue fazer 

 

E – Talvez a importância que atribuíssem ao papel dos professores não fosse a mesma… 

 

R – A mesma…talvez não…mas o pessoal da Saúde que estavam no CAN acho que não, que davam 

importância…é importante ouvir essas pessoas da Saúde, o Vasco Prazeres, a Dra Gregória…porque lhe 

dirão…nós tentávamos que as acções fossem conjugadas, entre os técnicos que estavam nos serviços 

regionais de saúde, que poderiam definir com os da Educação os indicadores que poderiam ser 

trabalhados…houve, mesmo que não conseguida a 100% esta interligação no terreno para definir as 

realidades da intervenção…mas quem poderá falar nisso são os próprios…penso que com esta distância, 

percebo que isto demora muito tempo, é preciso continuidade, se não houver continuidade, não termos 

nunca possibilidade de perceber os resultados… 
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E – Mas vocês de qualquer forma conseguiram alargar muito as escolas da rede…como é que isso 

era feito? 

 

R – As escolas tinham a possibilidade de apresentar projectos, e esses projectos eram analisados…e 

havia um apoio financeiro (?) …depois deixou de haver…mas as escolas permaneceram mesmo assim, 

muito porque acreditam em certas práticas…é importante o aspecto humano… 

 

E – E como é que as escolas reagiram ao fim da rede? 

 

R – As escolas reagiram mal, tentavam obter resposta…e nós não tínhamos resposta ao nível central e 

nós não tínhamos…foi doloroso, nós não tínhamos coordenadora…depois da Isabel sair, houve um 

senhor que estava ligado à área do Desporto que se aproximou de nós, eles funcionavam no mesmo 

edifício que nós, e ele foi a primeira pessoa a aproximar-se daquele grupo de técnicos…tentou perceber a 

situação, tentou falar com a secretária de estado na altura, que era a Mariana Cascais…vários técnicos 

foram falar com ela porque ele conseguiu isso. Nós tentámos sensibilizar o governo para a existência da 

rede das escolas promotoras de saúde, para a sua importância…e anteriormente a Dra Isabel Loureiro já 

o tinha feito e ela continuou a tentar, mesmo depois de já ter saído. Esse governo acaba por sair, a seguir 

veio um governo…depois do Durão Barroso com o David Justino, veio o Santana Lopes…que durou 

muito pouco e depois veio o PS… em 2005. Para mim essa altura foi terrível, mesmo em termos 

pessoais! Eu esperava em termos pessoais, porque eu sempre estive nesta área, até porque nós na 

CCPES tínhamos responsáveis por área, um era da área alimentar, o Ângelo Sousa era da 

Toxicodependência…a partir de 2000, apesar de ter entrado por um projecto de educação alimentar, 

fiquei com a área da Educação Sexual sozinha…quem ficou a tomar conta do que estava estipulado no 

dec. Lei de 99 fui eu, eu tinha acabado de chegar à área…as indicações eram as do decreto…e eu tomei 

iniciativa…e montei um projecto com os técnicos, um projecto aberto, que estava dentro da CCPES, a 

Isabel acompanhava como coordenadora…que gostou do texto. E eu procurei organizá-lo de acordo com 

a experiência que eu tinha do projecto de educação alimentar, do trabalho de rede…da forma como eu o 

tinha implementado no terreno. De acordo com essa experiência, com a legislação, e com as 

competências da CCPES, foi traçado o projecto para a CCPES…mas de uma forma muito participada, 

com uma série de reuniões com os técnicos de Educação para a Saúde…foi com autorização dela, 

porque era normal também fazer reuniões de trabalho noutras áreas…e formação…e portanto ao nível 

dos técnicos de promoção para a Saúde houve alguns que mostraram mais interesse por esta área (entre 

os quais a Margarida Alvelos) e portanto foram esses que vieram a estas reuniões, trabalhar na área da 

Educação Sexual…ou seja com as equipas regionais…por exemplo, a equipa da região centro era uma 

equipa mais antiga, que já tinha uma larga experiência, vinha do Viva a escola, vinham do PES já com a 

Dra Catalina…portanto eram técnicos que tinham práticas de Educação para a Saúde muito consolidadas 

e um trabalho muito firme com as escolas…muito bem organizado. E a equipa da zona centro foi talvez 
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das que trouxe mais sabedoria para o projecto de ES, aliás eu fiz questão na altura…quando eles já não 

tinham as requisições…eu justifiquei junto da Dra Mariana Cascais, o trabalho…eu tinha que fazer um 

elogio aos colegas porque eu tinha mesmo de valorizar aquele trabalho e é uma pena que tudo se tenha 

esfumado…o projecto foi construído, há um dossier com esses documentos, houve uma série de textos 

que vinham de umas sessões de formação que eram feitas no início do ano, eram feitas por um conjunto 

de formadores…e portanto nesse projecto também havia textos do projecto de educação alimentar…e 

havia uma grelhas de análise curricular que eu tinha experimentado no projecto de Educação alimentar e 

que também partilhei…e umas fichas de caracterização de escola que também já tinham sido feitas antes 

e que eu levei para o projecto de ES…e eu creio que o projecto estava bem feito…o que é que faltou? 

Faltou em primeiro lugar eu poder decidir mais…não podia porque as minhas funções não o 

permitiam…depois houve algumas resistências, talvez internas…que na altura eu não me apercebi bem, 

talvez na altura…a pessoa que era responsável por esta área no CAN, talvez também não tivesse 

gostado da minha iniciativa, da minha capacidade de intervenção…era uma senhora que estava desde o 

ano anterior, que era do PES, e que teria estas funções… mas o CAN não tinha propriamente um 

projecto, não tinha capacidade de intervenção, não eram as suas funções, era um órgão nomeado pela 

CCPES para apoiar…em última análise quem respondia perante o secretário de estado era a CCPES, é 

verdade que a coordenadora era das duas coisas-do CAN e da CCPES, mas os técnicos que tinham as 

informações e que davam os pareceres eram da CCPES…e portanto era técnicos da CCPES…e nesse 

aspecto eu que respondia por aquela área, as coisas vinham para mim…vinham pela secretaria de 

estado para a coordenadora mas ela depois despachava para mim, era a técnica que ela tinha a trabalhar 

na área, e eu fazia informações, pareceres…algumas, menos importantes iam assinadas só por mim e 

outros pela coordenadora…portanto, eu como técnica, que está a procurar organizar uma 

intervenção…eu procurei também reunir com os representantes das organizações na área da ES, no 

sentido de recolher os seus contributos para o sistema educativo…portanto, articulei sempre com o Dr 

Duarte Vilar (talvez daí ele ter sugerido o meu nome), a APF tem a história que tem e nem todos no país 

a têm… e eu respeito e admiro…portanto eles tinham tido uma intervenção muito relevante no projecto 

experimental de ES…e depois neste projecto, neste que eu acho que está esquecido…não sei se 

consultou… 

 

E – Não, eu só tenho um documento da rede das escolas promotoras de Saúde… 

 

R – O projecto chamava-se… (não me lembro…) na altura, quando nós tivemos como Directora Geral a 

Dra Cristina Paulo, eu consegui finalmente trabalhar os dados dos questionários que tinham sido 

aplicados…e a Dra Isabel Loureiro também apoiou…a ideia era haver um projecto de avaliação externa, 

para o qual chegou a ser convidado pelo prof. Pereira Miguel e por outro senhor (que não me lembro o 

nome) e que também trabalha na avaliação de projectos de Saúde…só que ficava muito caro e o PES 
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não tinha dinheiro para pagar essa avaliação externa…não foi feita…mas nós tínhamos dados das 

escolas da rede e não só…porque o projecto de ES acabou por extravasar a rede… 

 

E – Não funcionava só nas escolas da rede? 

 

R – Não porque o decreto lei de 99 previa que a ES era para todas as escolas…a intenção era a de 

aplicar a todo o sistema…e por isso tivemos escolas a diferentes níveis…tínhamos escolas que já 

estavam integradas na rede e tinham práticas mais consolidadas…e depois tínhamos outras que não 

estavam integradas…eu própria procurei distinguir no questionário umas e outras, para que pudéssemos 

estruturar em termos de progresso as escolas…uma série de questões relacionadas com integração 

curricular…e essas vinham da tal prática anterior…que tinha implementado no projecto de educação 

alimentar…e sabia quais eram os indicadores que tinham que ser trabalhados…para se poder avaliar o 

progresso das escolas…esse questionário primeiro foi construído com o técnico que estava a trabalhar 

informaticamente o questionário da rede das escolas promotoras de saúde…porque teve que ser 

preparado para ser tratado em SPSS, e foi visto também por um professor do ISCTE, que não quis na 

altura que o seu nome constasse… e base desse questionário foi feito o relatório final…algumas pessoas 

criticaram…mas tentava-se avaliar duas áreas distintas, as práticas curriculares, a área escola…e 

também a relação com a Saúde…já são três! E isso dava-nos também para cada um dos objectivos do 

Dec Lei 259/2000 como é que estava a situação…portanto foi aplicado em 2001, no final de um ano de 

investimento…nessa altura havia a funcionar também no terreno a APF e o MDV…e ainda no ano 

seguinte a Fundação Comunidade contra a Sida…portanto a APF trazia um protocolo que foi 

sucessivamente renovado, em 2000/2001 é que foi feito com o MDV…eu penso que deveria ser visto…a 

vantagem é que anteriormente o próprio ministério poderia ser responsabilizado pelo que acontecia nas 

escolas, poder melhorar práticas…e até ter noção do que faziam essas entidades…a partir do momento 

em que deixámos de poder acompanhar… 

 

E – As escolas ficaram a recorrer directamente a essas organizações? 

 

R – A essas e a outras…eu cheguei a fazer a pedido da Dra Mariana Cascais uma caracterização de 

todas as organizações que tinham intervenção no terreno…e algumas têm mais qualidade do que 

outras…porque eram mais antigas, porque tinham mais materiais, porque tinham mais dinheiro…o MDV 

tem uma linha mais católica, a APF não…mas ambas as intervenções são válidas…eu…é engraçado 

porque eu tentei sempre ouvir…as pessoas, às vezes de acordo com as suas tendências políticas, têm a 

tendência para proteger mais ou criticar mais uma organização do que outras…eu procurei manter 

sempre um diálogo, mesmo na minha insignificante posição, mas no fundo acabava por ter alguma 

relevância por estar ali a dar resposta, procurei manter sempre um diálogo aberto, e fui bastante 
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respeitada pelas organizações, não tive nunca nenhuma situação com o MDV ou com a APF ou com 

outras…com a Fundação, ou de outros que nunca tiveram subsídio como a Abraço… 

 

E – Mas a fundação teve? 

 

R – A fundação teve pelo ministério e pelo programa ARTIS, que é da comissão nacional de luta contra a 

sida…em 2001 houve um outro técnico que já estava lá e que que era professor, professor de educação 

física e trabalhava na área do HIV/Sida e que se articulou comigo…e logicamente a intervenção nessa 

área articulava-se com a Educação Sexual…uns meses depois, já no final de 2001, entrou outra colega, a 

Isabel Alves Albernás (?) que me apoiou bastante, ela é professora de enfermagem, a formação inicial 

dela é enfermagem, acabou por ficar a trabalhar comigo mesmo na minha sala. A sala não era só minha, 

era da Dra Amélia Ferrador, ela já vinha do CCPES, que vinha de uns projectos de investigação…e que 

acabou por se tornar minha amiga pessoal, aliás o mesmo aconteceu com outros colegas de 

sala…felizmente! A Amélia Ferrador foi a pessoa que mais apoiou… 

 

E – Diga-me, voltando um pouco atrás, nessa altura dos protocolos vocês praticamente não 

tinham intervenção directa com as escolas? 

 

R – Primeiro, enquanto esteve a prof. Isabel Loureiro, a Amélia Ferrador e a Isabel Albernás…estas 

últimas duas na Educação Sexual comigo…nesse tempo o trabalho era muito…era sair de lá muitas 

vezes às 8 da noite! Nas reuniões com as ONG´s estávamos normalmente todas… 

 

E – E como é que era a relação entre as organizações? Apesar de tudo elas são diferentes…havia 

tensão/confronto? Ou havia uma ignorância mútua pacífica? 

 

R – Uma das minhas propostas em termos organizacionais que eu defendi até ao fim foi que houvesse 

um órgão tipo conselho consultivo em que estivessem representados todos os parceiros…e é incrível que 

quem mais defendeu isso…tenho imensos documentos sobre isso… e depois sai uma notícia no jornal a 

14 de Maio, eu não me esqueço (e nesse dia foi a queima das fitas da minha filha…) e o meu sogro abre 

o Expresso e diz-me: Ó Nela, espero que isto não tenha a ver com o vosso trabalho. E não tinha nada a 

ver com o nosso trabalho, é material que não era nosso, eu depois até estive na biblioteca da APF…a 

tentar perceber…porque eu reconheci aquele nome Harimaguada, o programa…tive com o Dr Duarte 

Vilar a tentar perceber onde é que as jornalistas tinham ido consultar, qual era a base…e fiquei 

convencida…que há outra parte da história que alguém, outros protagonistas, tem que contar e que eu 

gostaria muito de saber, porque isto me prejudicou muito em termos pessoais…foram muitas horas de 

sono…porque gostaria de perceber o que na realidade aconteceu… 
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E – Parece que é difícil perceber, parece que até esse grupo de pais já não é possível encontrar… 

 

R – A minha análise, e eu estive dois anos em Macau, e houve uma altura…eu já lhe conto o que 

aconteceu a seguir…mas contra todas as minhas expectativas eu fui afastada, eu fui maltratada… 

 

E – Na sequência dessa notícia? 

 

R – Na sequência dessa notícia…eu não sei se houve mais alguma coisa…que se conjugou, até hoje 

ninguém teve a abertura de me dizer: é por isto, não te queremos por isto! E o meu último ano na 24 de 

Julho é horrível, é um ano pelo qual nenhum técnico nunca deveria passar, independentemente das 

tendências políticas, porque eu tentei sempre, embora eu vote em determinado partido, eu tentei 

sempre…e deve ter percebido pela forma como o Dr Duarte Vilar falou…ou se falasse com a Dra Graça 

Delgado do MDV, ela se calhar mantém o mesmo posicionamento…até de alguma amizade…porque 

penso que a relação que consegui manter com os técnicos dos diferentes projectos foi boa…por aí eu 

não estou a ver, pela parte dessas pessoas… 

 

E – Pois, a sua questão é como é que a notícia surge… 

 

R – É importante que se conte esta história, eu própria pensei escrevê-la…mas às tantas começou a 

desgastar-me, tive que me afastar! 

 

E – Pois…e eu não estou nada envolvida nisto… 

 

R – Alguns amigos diziam-me: tens que escrever isso! Mas eu não conseguia…porque eu tenho a minha 

opinião muito pessoal…eu não percebi porque aquela notícia foi montada, que aquelas duas 

jornalistas…eu pensei muito em ir falar com elas, se calhar um dia ainda vou…para tentar perceber que 

pessoas são e porque é que fizeram aquilo…ou para elas me verem e também perceberem que no fundo 

podem estragar anos de trabalho com uma notícia, podem prejudicar muito as pessoas…porque as 

pessoas que me conhecem não…os amigos…as pessoas que trabalharam comigo…mas o público em 

geral, o país…e isso foi profundamente injusto porque se houve alguém que quis assegurar o 

discernimento, as melhores intervenções para o sistema educativo…eu sempre fui uma professora muito 

preocupada com os garotos, com os alunos que tenho…e sou mãe de quatro raparigas! Não sou 

propriamente uma criança, tenho 51 anos…há um percurso que devia ter sido respeitado! 
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E – Mas a notícia não tinha como alvo a APF? A APF faz essa leitura, que eram eles o alvo e não 

tanto o ME? 

 

R – Sim, eu penso que sim…só que eu acabo por estar envolvida, porque quando cai a notícia…pedem-

me do gabinete da ministra, porque eu era a técnica que tinha as coisas nas mãos, se podia ir à TSF…e 

eu fui à TSF, veio uma senhora desses tais movimentos dos pais…que falou o tempo todo, não me 

deixava explicar…era um diálogo de surdos, por mais que eu lhe tentasse explicar…que eu era técnica 

do ME, que como o programa Harimaguada era citado na bibliografia das linhas orientadoras, a senhora 

entendia que nós defendíamos o programa e a APF…eu, a certa altura, disse-lhe que a APF era uma 

organização com um percurso de muitos anos…e que não é qualquer pessoa…neste país é assim, há 

pessoas que não percebem nada do assunto mas conseguem falar como se percebessem muito, e 

depois aquilo é vazio…e sobre Educação Sexual houve imensa gente a falar que não sabia o que estava 

a dizer… 

 

E – Isto já se passou no tempo da ministra Maria de Lurdes Rodrigues? 

 

R – Ela tinha acabado de entrar, estava para aí há um mês…isto foi em Maio, eles foram eleitos em 

Março…ainda estavam naquela fase de pedir informações…e eu tive imensa esperança que com este 

governo, depois do percurso atribulado que a Educação para a Saúde teve, pensava que com este 

governo nós tivemos conseguido fundamentar…porque nesse tempo para além da resposta às 

solicitações da tutela, o meu investimento também foi na produção de materiais, que houvesse materiais 

para apoio aos professores…e houve uma proposta da Dra Maria Manuel Magro, que era então técnica 

da Comissão Nacional de Luta contra a Sida, que em 2000/2001 traz muitos materiais brasileiros…que 

eram um programa de Educação para a Saúde do Brasil…e nós, CCPES, alguns técnicos da CCPES 

(como o Ângelo) estiveram envolvidos na adaptação desses materiais para Portugal..e foi um trabalho de 

várias horas por dia em equipa. Desmontámos aquilo tudo, e os primeiros pareceres foram 

negativos…esses materiais eram completamente inocentes…eu, ao princípio pensei, e durante aquele 

debate na TSF, que a senhora em causa estava contra a ES, que estaria eventualmente a confundir os 

materiais do Harimaguada com estes, porque estes foram efectivamente os que o ME trabalhou…e que 

foram um trabalho sério, de técnicos…que tiveram uma Maria Manuel Magro, que é médica pediatra, que 

passou pelo PES, que tem longos anos, ainda trabalhou com a Catalina…e que acabou por sair para a 

Comissão Nacional de Luta contra a Sida…é uma pessoa que já nos serviços de saúde tinha 

implementado esta área…é uma pessoa que deve ser respeitada pelo que sabe…ela esteve sempre…fez 

essa proposta e ainda está…os materiais foram traduzidos e penso que vistos pela Dra Odete Ferreira, 

porque ela nessa altura era presidente da comissão nacional de luta contra a Sida…os materiais ficaram 

perdidos durante anos…e eu penso que se não tivesse havido uma professora, que é aquilo que eu sou, 

com alguma experiência na área…e que tivesse visto as potencialidades que eles tinham, e que eram de 
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aproveitar…porque nós, em Portugal, precisamos efectivamente de ter um programa de Educação para a 

Saúde e não temos…nunca teríamos conseguido iniciar este processo…portanto foi necessário…com 

ressalvas muito grandes porque eles eram brasileiros…só que depois o trabalho ficou por ali 

 

E – Mas vocês pensavam que com essa nova equipa no ME as coisas iam para a frente e não 

foram…não fez disto uma prioridade? 

 

R – Não consigo perceber…embora estivesse no programa do governo e…embora esperasse um apoio 

muito maior, e que as coisas iam ser muito mais fáceis para mim…mas foi completamente ao contrário. 

 

E – Mas isso também aconteceu na sequência da notícia? 

 

R – Pode até ser… 

 

E – O que não entendo bem é como é que depois surge o GTES, há ali um tempo que me escapa… 

 

R – Olhe, eu tenho imensa pena de não ter conseguido conversar com a Sra ministra aquilo que queria 

conversar, seria a minha versão…ela poderia pensar o que entendesse. Eu falei com ela duas ou três 

vezes mas foram muito curtas…eu penso que deve ter havido alguma coisa contra mim, alguém que se 

queixou de alguma coisa, em Macau eu pensei muito…e só agora em Janeiro, depois de escutar 

comentários e juntar algumas coisas…eu penso que eventualmente alguém quis ter protagonismo…eu 

não quero citar nomes…mas não tenho certezas nenhumas, mas alguém fez passar para a ministra ou 

para os secretários de estado uma ideia incorrecta…ou eventualmente houve uma conjugação de 

situações…esse abaixo assinado, que também não sei como nasceu…eu sei que eu posso ter sido uma 

vítima…eu sou uma pessoa que gosta de processos abertos…e portanto não foi só aquilo ter acontecido, 

foi a forma como fui tratada depois…sem perceber porquê. 

 

E – Mas disseram à Manuela que não queriam contar mais consigo? 

 

R – Não… não! Foi assim, sai a notícia…depois foi o parecer do CNE…no CNE defendi o modelo… que 

era o modelo que tinha sido comigo mas que já vinha de projectos anteriores e que eu penso que deve 

ser o modelo de intervenção nesta área…portanto aí fui a representante desta área pela DGDIC…nós 

todos recolhemos dados…Nós estivemos em obras na altura, e os meus colegas mudaram todos para o 

6º andar, eu fiquei no 2º andar porque não havia lugar no 6º...talvez haja aqui coisas que não quero 

aprofundar, sei que fiquei com uma colega - a Salomé- que também tinha sido da CCPES...ela estava à 

beira da reforma, lá ficámos as duas a tratar os dados do questionário, tinha sido aplicado um 

questionário do projecto em 2001 e 2003...e eu durante todas aquelas mudanças, nós tínhamos saído do 
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edifício de esquina da 24 de Julho para o edifício que era do IIE e daí para o 2º andar DGDIC na 24 de 

Julho...e daí para o 6º andar...e eu sempre com os caixotes dos questionários, sempre sem os perder de 

vista... 

 

E – Claro, a tentar salvarguardar o seu trabalho... 

 

R – Sim, e também a história...porque tudo faz parte da história e isso deve ser lembrado, não 

apagado...portanto vou ainda ao CNE, é nomeada a Dra Cristina Paulo...e depois a Dra Isabel Baptista 

como responsável no GTES pela área da Educação Sexual! E as pessoas que me conheciam 

perguntavam...porque é que foi ela e não foste tu? E eu, quer dizer, porque sou colega de equipa, porque 

era do CAN...era minha colega, eu não me sentia bem a dizer que não devia ser ela...eu achava que não 

me devia sentir mal por terem nomeado outra pessoa...mas logo aí senti...que era pelo menos estranho 

não terem designado a pessoa que mais estava ligada à área...até pensei que pudesse ser uma questão 

de habilitações...mas para um grupo de trabalho? Nomearam o professor Daniel Sampaio, nomearam a 

Dra Margarida Gaspar de Matos, que já tinha sido nomeada anteriormente. No governo anterior tinha 

havido diversas tentativas de organização...Entretanto eles são nomeados... a Dra Isabel Baptista vai 

essa equipa, eu, o Rui Lima, a Teresa Morais que vinha da área dos documentos...os técnicos que ainda 

resistiam foram integrados junto do Dr. Vítor Figueiredo, no núcleo que estava relacionado com o 

SAS(????) 

 

E – O desporto...? 

 

R – Não...no ano em que estivemos no IIE estivemos com o Desporto...logo aí achei um pouco 

estranho...mas acabámos por estar bem...se calhar mas foi aí que começou...porque aí senti que estava 

mais só...mas estávamos na nomeação do grupo de trabalho da ES...pensei que todos íamos reunir com 

o grupo de trabalho, que íamos trabalhar juntos...que ia participar...apesar de ter sido a Dra Isabel a 

nomeada...estive presente numa reunião, também com outros técnicos...fizeram-nos uma entrevista...e 

lembro-me da pergunta do Dr Daniel Sampaio: mas quem é que coordenava? Eu não sei...porque acho 

que ele também tinha pouca informação quanto a este processo...e os meus colegas também poderiam 

ter esclarecido...e eu naquele momento achei que não era oportuno...e por outro lado também achei que 

não ia a tempo...os dados estavam lançados, a equipa estava formada...e eu respondi: quem coordenava 

era a professora Isabel Loureiro que era a coordenadora da CCPES...eu penso que o professor Daniel 

Sampaio deve ter pensado ou alguém o induziu a pensar que a coordenação foi sempre do CAN...e este 

projecto 
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E – Para quem está de fora não é fácil perceber... 

 

R – Eu sei...e talvez a culpa possa ter sido minha...porque eu devia ter falado mais, podia ter dito...mas 

eu não gosto de me impor...ou o trabalho era reconhecido porque merecia ser reconhecido e a 

intervenção era boa...ou então as pessoas são livres de nomear outras pessoas... 

 

E – E depois foi para uma coisa que não tinha ver...para a tal equipa do Dr. Vítor Figueiredo...e na 

sequência disso 

 

R – Não tinha nada a ver, pediram-me para não ter intervenção na área da ES porque era o grupo de 

trabalho...porque eu tinha comigo os dossiers com os projectos, tinha um projecto de “debate teatral”, que 

foi o projecto com a Dra Maria Manuel Magro...eu e ela trabalhámos sempre muito bem...ela tem grande 

carinho por esse projecto. E nesses tempos difíceis, nós colocámos sempre o trabalho à frente...e ou ela 

que conseguia ir em frente e dialogar com a chefe dela ou era eu...mas conseguimos, houve esse 

projecto para o qual se formaram equipas...e era uma forma de intervenção que eu considero positiva 

porque os estudantes aderem muito bem. Agora não tenho falado com os de técnicos, agora não sei...e 

estou com algumas reservas...porque se uma pessoa foi tão maltratada, agora também acha que não 

merece a pena...porque na altura eu fiquei a tentar não deixar morrer a área, a atender os colegas do 

terreno que ligavam, com alguns projectos, um deles foi este com a Dra Maria Manuel Magro, outro foi o 

desenvolvimento de competências preventivas na área da saúde...fizemos materiais, publicados a três 

níveis: pré escolar, 1º ciclo, e 2º ciclo (até aos 13 anos mais ou menos)...que estiveram dois anos para 

ser publicados, já eu estava em Macau...e quando eu faço a minha reclamação relativamente à minha 

avaliação, porque me deram um Bom no último ano...e foquei os materiais, o facto de estarem há dois 

anos para serem publicados...e aí foram publicados, com uma introdução do GTES...Foram 

publicados...o primeiro nível ainda em 2003, e depois o livro do professor...depois o 2º nível são uns 

posters...e um livro do professor...ficou tudo para consulta no centro de documentação...e o 3º nível é que 

já foi com o GTES... 

 

E – Ainda há pouco falou de duas pessoas que eu devia ouvir...creio que eram do CAN 

 

R – A Dra Gregória e o Dr Vasco Prazeres...o Dr Vasco Prazeres até tem a visão anterior a eu ter 

entrado...mas eu depois também articulei com ele porque ele estava na Direcção Regional de Saúde...e 

havia documentos que era preciso consultar e falei com ele muitas vezes...E a Dra Gregória porque 

permaneceu no CAN até ao fim...estava a lembrar-me de mais pessoas...mas estas duas...eu estava a 

dizer-lhe que na altura ainda falei com o Dr Capucha, pois pediram-me que trabalhasse só o HIV/SIDA e 

não a Sexualidade...e eu às tantas disse que isso era impossível...mas a Dra Cristina Paulo disse-me que 

eram instruções que vinham de cima...e foi extremamente difícil...e só aguentei por ter seis anos para trás 
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de experiência...e acabei por publicar coisas...se fosse o primeiro ano não aguentava. A Unesco tem 

vários materiais que  Portugal devia estudar e adaptar...e portanto, com algumas dificuldades, 

conseguimos isso...mas havia uma pressão enorme...pedi várias vezes para ser recebida pelo Dr. 

Capucha e ele nunca me recebeu...até que eu achei que não tinha que ser maltratada, tinha o meu 

marido em Macau já há dois anos...eu fui sempre ficando agarrada ao trabalho, a tentar que alguém 

superiormente reconhecesse que era importante. Mas como fui afastada da área, foi extremamente difícil 

trabalhar e todos os projectos foram parados e percebi...e senti-me sem capacidade nenhuma de chegar 

ao Director...portanto eu acho que para além do tal movimento dos pais, deve ter havido mais alguma 

coisa...devo ter sido julgada por alguma coisa que eu não sei até hoje. Inicialmente até pensei que fosse 

uma questão política...que pensassem que de alguma forma eu colaborei com os governos 

anteriores...mas toda a gente, como técnica, teve que colaborar! Aliás eu cheguei a falar com o Dr Vasco 

Alves...tive um trabalho próximo com ele enquanto ele foi director geral...às tantas eu sou chamada para 

fazer uma proposta para a Educação para a Saúde...naturalmente entendi que a tinha que fazer com os 

meus colegas, alguns estavam de férias, um outro não pode vir...eu tinha 3/4 dias para fazer a 

proposta...e fiz, fiz com a Natércia Correia (que vai ficar na carreira técnica)...entendi que depois da 

nossa luta para manter a rede, senti que a proposta tinha que ser assinada em equipa, e nessa altura 

senti que a equipa não estava comigo. A Dra Mariana Cascais de certa forma considera-me porta voz e 

isso cai mal à equipa...não sei porquê...eu nunca fiz mal à equipa...eles não aderiram, não queriam 

trabalhar..nós não tínhamos coordenadora...pediram-me as informações, eu tinha que fazer...se não 

levava um processo disciplinar...mas alguém tinha que fazer. 

 

E – Eventualmente ficou conotada com a equipa da Dra Mariana Cascais 

 

R – Eu vou para Macau...e mais ninguém diz nada, há silêncio sobre tudo...senti que aquele trabalho foi 

apagado... 
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