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Transcrito por: MARTA GODINHO 

  

R0  ... o percurso profissional que não é tanto o percurso profissional é... 

 

P1 Na rota com... 

 

R1 Com a Educação para a Saúde. 

 

P2 Exactamente! 

 

R2 e educação para a saúde, não é? 

 

P3 Pois, exactamente! A maneira, o ponto de entrada é: em que ponto se cruzou com isto, porque é que 

se cruzou e depois qual é o percurso que foi seguindo, as coisas que foi fazendo e que o próprio Ministério foi 

fazendo, desde que... 

 

R3 Vou falar institucionalmente, no Ministério, não é? 

 

P4 Pois! Pois! Pronto, isto é assim, como eu no fundo tiro sempre pessoas, às vezes as pessoas 

pertencem a instituições a qual é esta pessoa desta instituição, portanto há uma ligação sempre, o que é uma 

coisa engraçada, que às vezes as pessoas são tão ou mais importantes que as instituições, há casos em que 

não é a instituição que se destaca, é a própria pessoa! Há outros casos em que é mais a instituição e a pessoa 

podia lá estar aquela ou outra qualquer! Isto até é meu objecto de estudo também, não é? 

 

R4 Pois, pode ser, não é? Pode ser, complica um bocado! 

 

P5 (Risos) 

 

R5  Complica mais, não é? 

 

P6 (Risos) 

 

R6 Complica mais! Bom, eu vou situá-la de 2000 a 2008, porque é efectivamente o tempo que eu regressei a 

Portugal... 
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P7 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R7 ... e que eu acompanhei este processo da promoção e educação para a saúde. 

 

P8 Hum, hum! 

 

R8 Perguntar-me-á porquê? Por convite, claro, necessariamente, e por ter estado longo tempo em Genebra... 

 

P9 Hum, hum... 

 

R9 ... onde fiz portanto, uma Pós-graduação em Sistemas de Formação e um Mestrado em Ciências da 

Educação que, digamos que é uma área transversal... 

 

P10 Hum, hum! 

 

R10  ... e que vai... a imensos aspectos na área da educação... 

 

P11 Hum, hum! 

 

R11 ... nomeadamente a cidadania... 

 

P12 Hum, hum! 

 

R12 ... a saúde, o ambiente, a ecologia, pronto! Uma série de aspectos! Bom, para os quais a educação deve estar 

cada vez mais sensível, não é? Não pode ser um compartimento estanque...  

 

P13 Hum, hum! 

  

R13  ... só de áreas disciplinares! Pronto. Face ao exposto, integrei em 2000, isto era uma comissão de 

coordenação, ou seja, tudo o que era projectos da área de educação para a saúde ...  

 

P14 Hum, hum... 

 

R14 ... deveriam ser, digamos que triados pela comissão... 

 

P15 Hum, hum... 
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R15  ... e emanavam para o poder. Nesta altura, havia um conceito que era a Rede de Escolas Promotoras de 

Saúde...  

 

P16  Hum, hum... 

 

R16 ... uma Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, este conceito vem desde 1994, porque é quando 

Portugal pertence, começa a pertencer à Rede Europeia... 

 

P17 Hum, hum! 

 

R17 ... das Escolas Promotoras de Saúde! 

 

P18  Hum, hum! 

 

R18 Ora bem, quando eu chego apanho Portugal com 1000 e tal escolas... 

 

P19 Hum, hum! 

 

R19 ... eu depois posso-lhe dar os números mais exactos, 1000 e tal escolas promotoras de saúde, e a ideia era 

haver um núcleo de escolas promotoras de saúde...  

 

P20 Hum, hum... 

 

R20 ... sobre as quais se fazia um acompanhamento, monitorização e avaliação, e as boas práticas daqui, emanar 

para o terreno! 

P21 Hum, hum... 

 

R21 Ou seja, no fundo havia aqui uma estrutura de acompanhamento que era o Centro de Apoio Nacional, que eu 

integrava, e havia aqui uma equipa que é o Centro, a tal Comissão CCPES, formada por, também por mim claro, eu era 

daqui, aqui, representante aqui... 

 

P22 Hum, hum! 

 

R22 ... e que dava também apoio, não só a estas escolas, como a todas as outras do sistema educativo nas mais 

diversas áreas!  
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P23 Hum, hum! 

 

R23 E as áreas eram imensas, não é? E não havia, digamos que um “espartilhar”, as escolas elegiam...  

 

P24 Hum, hum... 

 

R24 ... a área de trabalho na dinâmica da promoção da saúde, pronto! Houve um alargamento da Rede, ou seja, 

destas 1000 e tal passámos para…, muito difícil de avaliar, não é? Mas fomos avaliar... (Toca o telefone, ou uma 

campainha)... Entretanto houve um grande alargamento da Rede, passou-se para 3407 e houve um esvaziamento, 

talvez da equipa para dar apoio... Como é que era feita a avaliação? Mediante um questionário que se enviava para as 

escolas primeiro, e as escolas enviavam para nós o CD-ROM ou enviavam por e-mail. O que é que nos interessava 

saber? Era quais eram as áreas de intervenção prioritárias nas escolas... 

 

P25 Hum, hum... 

 

R25 ... quem eram os principais intervenientes... é preciso dizer que as escolas recebiam dinheiro, recebiam 

apoio... 

 

P26 Hum, hum! Para fazer os projectos! 

 

R26 ... para fazer os projectos, não é? As áreas de intervenção, os apoios, as metodologias, basicamente era isto! 

 

P27 Hum, hum! 

  

R27 Digamos que havia uma avaliação correcta, não é? Relativamente…O que é que não havia? Era o 

acompanhamento, porque eu não posso acompanhar 3407 escolas, é muito difícil! 

 

P28 Claro! 

 

R28 Só que ao fim, efectivamente me vi...  

 

P29 Hum, hum! 

 

R29 ... a monitorizar ou acompanhar de longe... 

 

P30 Hum, hum!  
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R30 ... mandando por e-mail, CD-ROM, etc., etc.! Bom... 

 

 

P31 E nos CAE’s ou nas DRE’s não havia ninguém que simultaneamente acompanhava, também...? 

 

R31 Sim, senhora! Havia elementos que acompanhavam, não é?  

 

P32  Pois! 

 

R32 Agora, digamos que... 

 

P33 Não avaliavam, pois! 

 

R33 ... a avaliação era central, tem que ser, não é?  

 

P34 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R34 Se não nunca mais temos dados! 

º 

P35 Pois! 

 

R35 Ou temos dados espartilhados, o que não nos interessa! 

 

P36 Hum, hum! 

 

R36 Depois de termos tratado central, é que fazíamos a descentralização dos dados, não é? 

 

P37 Hum, hum! 

 

R37 Apoiavam as escolas, mas era um apoio técnico, não é? 

 

P38 Hum, hum! 

 

R38 E muitas vezes apoiando connosco, e aqui nas metodologias, por exemplo, o que era muito frequente e 

envolvia muita gente era o inter-escolas... 

 

P39  Hum, hum... 
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R39  ... e eram as formações, que muitas vezes eram conjuntas, no fundo era formação, mas era mais um ponto 

de situação... 

 

P40 Hum, hum... 

 

R40 ... que era conjunto entre a educação e a saúde. Aqui foi muito importante este desenho, eu direi que até 

2002, até 2002 foi muito importante a sedimentação... 

 

P41  Hum, hum! 

 

R41 ... da parceria Educação e Saúde! Criou-se de facto ali um elo muito forte! As últimas formações que fazíamos 

eram conjuntas e era pago pelo Ministério da Educação, não é? Publicações muitas vezes conjuntas... 

 

R42 ... o Ministério da Saúde também. Portanto por esse lado corria muito bem! Entretanto a partir de 2002, que eu 

estou-lhe a dizer isto num eixo diacrónico... 

 

P43 Hum... 

 

R43 ... a partir de 2002, a coordenadora de então tem que regressar à sua actividade científica, porque ela era 

professora da Escola Nacional de Saúde... 

 

P44 A Professora Isabel Loureiro! 

 

R44 Exactamente! E há um esvaziamento, há um esvaziamento, não é? Digamos que sai com a nova Lei Orgânica 

de reestruturação dos serviços, em que congrega numa Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular a 

todos os serviços, não é?  

 

P45 Hum, hum! 

 

R45 O IE, o Desporto Escolar, tudo isto que estava espartilhado fica aqui congregado, só que nós ficamos 

congregados sem saber a quem reportar! 

 

P46 Hum, hum! 

 

R46 Como o IE era membro de isto e de isto, um pouco por inércia, não é, dos acontecimentos, fui gerindo mais ou 

menos a equipa, mas por um aspecto de auto-gestão, não é? 
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P47 Hum, hum... 

 

R47 Uma gestão que por si só não correu mal! Tivemos, aliás, enquanto não tivemos uma liderança assim mesmo 

forte, fizemos imensas coisas, não é? Participámos em tudo o que era “Primavera na Europa” e isto, com projectos da 

saúde, do jovem consumidor, educação para o consumo, fizemos imensas coisas! Até que em 2005 há, na imprensa, 

no “Expresso”, não sei se se recorda, não é?... 

 

P48 Hum... 

 

R48 Um desaguisado qualquer, por causa de um livro que foi feito em 2000 e que teve eminentes e eminências a 

produzi-lo, que está ali e que é “As linhas orientadoras para a promoção da Educação Sexual em meio escolar”, em 

2005 salta isso para a ribalta e o problema da educação sexual, é evidente que houve um corte, não é? Quer dizer, 

houve um desinvestimento... 

 

P49 Hum, hum! 

 

R49 ... nomeadamente sobre a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, as pessoas que levaram, que se 

identificavam tanto, já não sabiam se eram Rede se não eram, tenho ali tudo, uma série de informações feitas para a 

Secretaria de Estado na altura para eles verem, não é? Qual era a política a seguir... Em 2005 já estava o PS e uma 

das medidas do governo na área da saúde foi aumentar em x % até 2010 o número de Escolas Promotoras de Saúde! 

  

P50 Hum, hum! 

 

R50 Ora bem, nesta altura em 2005, para resolver estas questões do problema exual, porque não foi o problema 

da saúde que surgiu foi mesmo o problema da educação sexual que fez despoletar... 

 

P51 Pois, que fez despoletar tudo isso! 

 

R51 ... tudo isso, foi criado o grupo de trabalho de educação sexual, do qual fez parte e coordenador o Professor 

Daniel Sampaio, Isabel Baptista e eu, como representantes do Ministério, a Professora Margarida Gaspar de Matos que 

deve conhecer e o Professor Miguel Oliveira da Silva, Oliveira e Silva... 

 

P52 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R52 Bom, durante estes dois anos produzimos três relatórios, eu direi que significativos terão sido o preliminar, 

que foi o primeiro e o final, não é? E metodologia de trabalho foi diversa, não é? Foi, primeiro no preliminar foi fazer um 
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levantamento do existente, não é? O que há! Para isso visitas às escolas, não é? Audição de personalidade de 

referência na...                                                                                (10:30) 

 

P53 Na área! 

 

R53 ... na área! Sei lá, o Albino Aroso, etc., etc.! Que vieram cá, personalidades de referência na área! E neste 

primeiro relatório de, preliminar, fizemos um status quo... 

 

P54 Hum, hum... 

 

R54 ... não é? A partir do qual decidimos lançar, lançar um edital, convidar as escolas a concorrer e a 

submeterem...  

 

P55 Hum, hum! 

R55 ... pronto, novamente alguns dinheiros, não é? Alguns dinheiros, e a querem trabalhar connosco, o que foi 

bastante, ainda foram 186 escolas! A seguir ao edital fizemos uma mega-reunião com todas onde definimos uma 

avaliação com estas 186 escolas, onde esteve presente a Sra. Ministra nesta mega-reunião, fizemos tipo uma grelha, 

uma grelha SWOT, para as escolas, não é? Para elas... 

 

P56 Hum, hum! 

  

R56 ... efectivamente verem o que é que é bom, mau na implementação, não é? Fizemos a análise disso, e essa 

mega-reunião serviu para fazer um ponto de situação sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Pronto! O grupo de 

trabalho foi prosseguindo, teve que ser alargado, entretanto foi conseguido, em matéria de legislação coisas muito 

boas, nomeadamente: tornar obrigatória a promoção e educação para a saúde... 

 

P57 Hum, hum... 

 

R57 ... no projecto educativo de escola! Obrigatório é! 

 

P58 Pois! 

 

R58 É relativo…. 

 

P59 Hum, hum! 
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R59 Depois, designar um professor coordenador da área temática da saúde, fornecer formação ao professor 

coordenador... 

 

P60  Hum, hum... 

 

R60 ... ao perfil desejável desse professor coordenador e depois outra legislação importante foi a possibilidade de 

o professor coordenador ter uma redução de três horas na componente lectiva para gerir a promoção da Saúde na 

escola, pronto! Bom, foram grandes coisas, grandes conquistas, não é? E terminámos com uma avaliação às escolas, 

não é? Que é o que integra o relatório final, portanto houve legislação de referência que completa a que vem de 2000, 

que foi a lei 120 e a 259 que foram dois marcos extremamente importantes e mobilizadores da importância nas escolas 

RNES, qual era a área que mais trabalhavam, necessariamente devido à saída da lei era a educação sexual, e só 

depois vinha a educação alimentar, não é? E agora nós assistimos ao contrário, mesmo após o lançamento do GTES... 

 

P61 Hum, hum! 

 

R61 ... as escolas continuam a trabalhar muito a alimentação, provavelmente porque também a Plataforma 

Nacional contra a Obesidade tem este efeito mediático... 

 

P62 Pois... 

 

R62 ... que consciencializa as escolas para o número de pessoas com um certo peso (Discurso imperceptível). 

 

P63  Hum, hum... 

 

R63 Portanto fizemos a avaliação e propusemos algumas medidas, foram definidos conteúdos mínimos, conteúdos 

esses que estão, que são conteúdos programáticos no fundo... 

 

P64 Hum, hum... 

 

R64 ... que estão nos programas das escolas. O que é que nós propusemos a mais, que constava no relatório 

preliminar? Fizemos uma revisão de como era a educação para a saúde lá fora... 

 

P65 Hum, hum! 

 

R65  ... nomeadamente como estive em Genebra, só posso falar de Genebra... 

 

P66 Hum, hum... 
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R66 ... porque são 26 Cantões, cada um tem a sua metodologia, eles tinham momentos, não havia propriamente 

uma educação assim para a saúde, não há... 

 

P67 Hum... Pois! 

 

R67 ... agora, há pausas, há momentos em que se juntam os alunos todos das escolas para abordar... 

 

P68  Hum, hum! 

R68 ... para falarem o tema da sexualidade! 

 

P69 Hum, hum! 

 

R69 E os miúdos faziam imensas coisas, de forma que um miúdo do 7.º ano de escolaridade uma vez veio ter 

comigo e diz-me: “Olha, sei perfeitamente que ainda não posso ter relações, ou ants, eu posso, mas as raparigas não 

podem porque elas ainda não têm o útero formado...” e ele explicou-me aquilo tudo! 

 

P70 Hum! 

 

R70 E era um miúdo do 7.º ano, pronto, 13, 13 anos... 

 

P71 Hum, hum! Pois! 

 

R71 ... não é? E muito... mas era um miúdo também especial, não é? 

 

P72 Hum, hum! 

 

R72 Tinha um certo... Portanto, nós definimos os conteúdos mínimos, e para além dos conteúdos mínimos 

programáticos, propusemos que as escolas trabalhassem esses conteúdos mínimos, além de os trabalharem na 

referida área disciplinar... 

 

P73 Hum, hum! 

 

R73 ... em sessões não disciplinares, por forma a que o aluno se apropriasse destes conteúdos! 

 

P74 Hum, hum! 
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R74 Porque às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, o ciclo menstrual, tudo isto para eles é estudar isso e tal... é 

estranho se não for devidamente interiorizado em outra versão... 

 

P75 Hum, hum... 

 

R75  ... aliás, uma professora de biologia disse: “É estranho, porque nós estudamos isto em biologia e eu dou isto, 

quando faço uma prova, isolo os conteúdos, faço a prova e necessariamente os miúdos se enganam!”, forçosamente, 

peço desculpa! 

 

P76 Hum, hum! 

 

R76 Forçosamente se enganam muitas vezes! O que de facto nos levou a reconsiderar que há muitos assuntos 

que têm de ser enquadrados se calhar na vida pessoal e no percurso pessoal de cada um... 

 

P77 Hum, hum! 

  

R77 ... para eles verem que aquilo tem a ver com o corpo deles, tem a ver com repercussões de futuro... 

 

P78 Hum, hum! 

 

R78 ... e as implicações que isso traz, provavelmente eles adquirem aí os conteúdos. E foi um bocado isso que 

nós propusemos, cerca de mais ou menos oito sessões anuais, ou seja, o equivalente a uma por mês. Introduzimos 

uma certa maleabilidade, é evidente. A partir daí, entretanto a Direcção-Geral, esta é dotada, dota ela própria, formaliza 

o serviço da Promoção e Educação para a Saúde, não é? E nos temos continuado, não só com promoção de materiais 

de referência, saíram dois: promoção alimentar, substâncias psico-activas, agora quero ver se vamos tratar do VIH-

SIDA e temos a metodologia de projecto que deve estar para sair e entretanto, porque as escolas trabalham nisso nesta 

dinâmica da metodologia de projecto, portanto os nossos eixos de intervenção são a monitorização e acompanhamento, 

isto está lançado no terreno... 

 

P79 Hum, hum! 

 

R79 ... não faz sentido falar de uma Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, porque entretanto também o 

movimento internacional, o movimento europeu mudou, e agora estamos representados no SHE que é o “Studies for 

Health in Europe”... 

 

P80 Hum, hum... 
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R80 ... não é? E temos representação aqui! E os temas, mais ou menos, tive o primeiro lançamento do SHE foi em 

Novembro, onde eu estive presente e muito preocupados também com alimentação, actividade física e alguns, 

nomeadamente os países, os novos agora do leste que aderiram, com a sexualidade. A sexualidade, não tanto as 

gravidezes precoces e tal, mas é mais a sexualidade na sua oferta, digamos que há... 

 

P81 Na permissividade! 

 

R81 Exactamente! Numa certa... 

 

 

P82 Promiscuidade! 

 

R82 ... promiscuidade até, ou uma certa...! Por acaso aconteceu-me na Polónia, ir em serviço, chegava ao quarto 

tinha cartões, necessariamente, não é? Necessariamente tinha cartões de cidadãs a oferecerem-se para ou passar a 

noite, ou para massagens ou para não sei o quê, uma série de... e portanto eles, há determinados países que estavam 

preocupados com isto. Donde, agora a Educação para a Saúde é desejável que esteja em todo o sistema educativo!  

 

P83 Hum, hum! 

 

R83 Vamos repetir a avaliação que foi feita o ano passado e vamos repeti-la agora. Foi lançado agora um edital, 

mais ou menos 50% das escolas concorreram... 

   

P84 Foi lançado um edital para concorrerem a...?  

 

R84 Fundos! 

 

P85 Ah! 

 

R85 Novamente! 

 

P86 Para projectos! 

 

R86 Para projectos, não é? 

 

P87 Hum, hum! 
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R87 Que elas enviaram, vamos ver se, é evidente que as escolas pedem, a média global é 1000 e tal euros, não 

é? Já estudaram tudo! Só que o que nós vamos conseguir distribuir não pode ser, não é? 

 

P88 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R88 É simples subsidiar em relação ao que elas pedem. Há escolas que até dizem que têm feito, têm verba, não 

é? 

 

P89 Pois! 

 

R89 Porque foram assim apanhadas inesperadamente...  

 

P90 Hum, hum! 

 

R90 ... e que estão, são muito apoiadas quer pelos centros de saúde quer pelos municípios, mas há escolas que 

têm muitas dificuldades. Portugal é um país muito, muito diverso, nesse aspecto! 

 

P91 Hum... 

 

R91 Muitas assimetrias! 

 

P92 Pois... concorreram do todo nacional? 

 

R92 Diga? 

 

P93 Concorreram de todo o país? 

 

R93 De todo o país. 

 

P94 Hum, hum. Eu agora, se calhar vou-lhe pedir para voltarmos atrás, porque há aqui coisas que eu 

preciso de perguntar melhor, pronto, para além das questões da documentação que se calhar vou ter que lhe 

pedir porque não consegui tirar tudo, nomeadamente tenho o último relatório mas não tenho os primeiros, 

porque o último consegui tirar da Internet, mas os primeiros do GTES já não consegui... 

 

R94 estão lá… vai...                                                                              (20:00) 
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P95 Portanto, há documentação que eu vou precisar mesmo e que não encontro em nenhum sítio, a não 

ser aqui, porque aqui é que foi o coração... 

 

R95 eu mando-lhe… 

 

P96 Pronto! Aqui, esta noção de Rede, portanto, vocês falavam de uma Rede de Escolas Promotoras de 

Saúde, elas tinham alguma interacção em rede, algum instrumento que permitisse a comunicação entre elas, ou 

era as reuniões marcadas por vocês? Como é que elas comunicavam umas com as outras? Ou não havia... 

 

R96 Elas comunicavam a nível regional, não é? 

 

P97 Pois! 

 

R97 Ou elas próprias dinamizavam na região, por exemplo, como uma vez se fez encontros regionais, ou então 

era os mega-encontros nacionais...  

 

P98 Hum, hum! 

 

R98 ... que vinham, não, eram inter-escolas regionais, peço desculpa!  

 

P99 Pois, pois! 

 

R99 Todas as regiões tinham inter-escolas... 

 

P100  Hum... 

 

R100 Agora por exemplo, o caso do Norte tem imensos agrupamentos, 400 e tal, dividiam. 

 

P101  Pois! 

 

R101  Portanto, era por exemplo Bragança e Porto! E era assim que se fazia. 

 

P102 Hum, hum! 

  

R102 Depois desses encontros era feito um “feedback”, o representante regional do norte vinha a um encontro 

central a nível nacional... 
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P103  Hum, hum! 

 

R103 ... que era promovido geralmente em Fátima. 

 

P104 Pois, pois! Sim! E aqui, portanto, isto passava por todas as estruturas do Ministério da Educação, ou 

seja, passava pelas que são centrais, às regionais e às locais, portanto, havia como que uma corrente até 

chegar às escolas, não é? 

 

R104 Exactamente! E agora também! E agora também! 

 

P105 E agora... pois, era isso que eu queria, se é diferente ou se não, se está na mesma... 

 

R105 Bem, mantemos! O que é que se passa? É o movimento de inércia... 

 

P106 Pois... 

 

R106 ... agora é um bocado o movimento de inércia, isso é um assunto que eu quero pôr superiormente, porque é 

assim: como eu herdei, como lhe digo, venho de 2000, o que é que se passa? Quando vem o GTES e fizemos uma 

carta a pedir para haver uma pessoa que se responsabilizasse a nível regional, e eu fui recuperar os nomes... 

 

P107 Das pessoas que estavam antes! 

 

R107  ... que estavam antes, e são essas pessoas que por questão de inércia, e mesmo o Guterres tendo acabado 

o seu mandato em... 

 

P108 Hum, hum... 

 

R108 ... 31 de Agosto de 2007, são essas pessoas que de certa maneira ainda continuam no terreno... 

 

P109 Hum, hum! 

 

R109 Está a ver? Continuam no terreno, que nos apoiam, porque nós por exemplo agora fizemos uma formação 

sobre estilos de vida saudáveis e sobre metodologias de intervenção na escola, ao nível de todo país, e essas pessoas, 

juntamente com o elemento da DRE da formação, que nos tem apoiado na implementação dessa formação. 

 

P110 Mas nessa altura eram professores requisitados que estavam...? 
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R110 Maioria professores requisitados! 

 

P111 Tinham pedido mesmo uma requisição mesmo para a área da educação para a saúde ou...? 

 

R111 Diga? 

  

P112 Se podiam pedir mesmo uma requisição para esta área ou...? 

  

R112 Não, poderiam pedir para uma área específica. 

 

P113 Ah! 

 

R113 Tudo isto nas DREN’s encaixa-se no apoio pedagógico. 

 

P114 Hum... 

R114  Está a ver? No... 

 

P115 Portanto, as pessoas não estão especificamente para essa área, estão para uma série de... 

 

R115 Agora não! 

 

P116 Agora não! E na altura havia mais... 

 

R116 Na altura estavam mais vocacionadas para uma delas! Muito embora... 

 

P117 Porque a equipa era maior, no fundo ela foi crescendo também muito, quer aqui quer... 

 

R117 Nas regionais.  

 

P118 Nas regionais, e depois com o GTES isso diminuiu, não é? Necessariamente, e agora isso está... 

 

R118 Houve o coordenador, não, mas é que houve o coordenador da escola, ao passo que na altura na RNEPS 

não existia um coordenador. 

 

P119 Pois, pois… 

 

R119 E agora temos efectivamente o coordenador... 
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P120 Hum, hum! É tudo directamente com a escola… 

 

R120 Exactamente! 

 

P121 agora se quiser falar pode falar directamente com esse coordenador de escola, e antes não, ia mais 

pelas estrutura... 

 

R121 É! Embora nunca chegue às escolas sem passar pela região! 

 

P122 Pois... 

 

R122 Por uma questão de... 

 

P123 Hum, hum! 

 

R123 Ou nunca mando nada para as escolas sem dizer às regiões e vice-versa. 

 

P124 Hum, hum... A metodologia que era seguida nesta altura em termos dos projectos das escolas era 

semelhante à que é agora ou era diferente...? 

 

R124  Não, era...semelhante. 

 

P125 O que é que se fazia nas escolas? O que é que se fazia mesmo, o que as pessoas faziam, quer no 

plano do curriculum, quer fora do curriculum, era semelhante ou há diferenças entre...? 

 

R125 Não, penso que era mais ou menos semelhante, porque o curriculum, a matriz curricular não mudou. 

 

P126 Hum, hum! 

  

R126 Em 2000 são lançadas as áreas curriculares não disciplinares, isso ainda se mantém, a metodologia de 

projecto é muito aproveitada para esta área... 

 

P127 Hum, hum... 
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R127  ... e há, e ainda há um crédito que as escolas dispõem, que é de 45 minutos, que eles podem alocar com 

uma disciplina ou o que eles entenderem. É evidente que, como por exemplo os professores de física queixam-se que 

têm pouco tempo para as ciências experimentais, pegam muitas vezes nesses 45 minutos e utilizam-nos. 

 

P128 Utilizam! 

 

R128 Aliás, é muito disputado porque a língua estrangeira também... 

 

P129 Os quer! Hum, hum... 

 

R129 ... também quer, é muito disputado! No entanto nós encontrámos de tudo, e encontrámos uma escola na 

Amadora que criou mesmo a cadeira, a disciplina Educação para a Saúde... 

 

P130 Hum, hum! 

  

R130 ... e abordava consoante os períodos, não é, a alimentação, depois a toxicodependência e depois a 

sexualidade! 

 

P131 Hum, hum! 

R131 Os três temas que ela abordava por períodos. 

 

P132 Hum, hum. Essa questão de 2005, pronto, percebe-se que há mudanças no Ministério, mas há aí um 

período entre 2002, que me falou, e 2005, que é exactamente quando há essa polémica e é nomeado o grupo de 

trabalho, o que é que se passa aí entre... é um bocadinho um vazio, é uma espera... 

P133 Havia um governo do PSD nessa altura, do Professor David Justino, e como é que, quais foram os 

efeitos que têm entre uns e outros, não é? A...  

 

R133 Pois, digamos que, eu penso que as escolas continuaram a trabalhar. 

 

P134 Entre 2001 e 2005... 

 

R134 As escolas, eu penso que as escolas continuaram a trabalhar. Agora, o que as escolas pediam era 

orientações, não é?  

 

P135 Não sabiam… 
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R135 Sentiam que havia uma quebra, não é? A dada altura até, já não sei como é que foi a, portanto, eu cada vez 

que recebia... ah! Porque entretanto houve uma altura em que era Secretária de Estado a Dra. Mariana Cascais, que 

me nomeia para a coordenação da equipa, mas entretanto eu não tenho, quer dizer, a nomeação foi assim um 

bocado... como é que eu hei-de dizer, um bocado... não muito legal, não é?  

 

P136 Hum, hum! 

 

R136 Portanto, a partir daí eu achei que, quer dizer, ou era de facto... 

 

P137 E quais foram as orientações que eles deram nessa altura, não houve... 

 

R137 Espera, omissão, um tempo de espera. 

 

P138 E os parceiros que vocês tiveram ao longo do tempo, nomeadamente, quais foram? Quais, no fundo 

quais...  

 

R138 Eram a Saúde e o IDT, são parceiros incontornáveis. 

 

P139 Desde sempre.  

 

R139 Desde sempre.  

P140 E... 

 

R140 E agora talvez a seguir a seguir ao GTES, entrou mais o IPJ. 

 

P141  Hum. Porquê o IPJ? Há assim, tem alguma coisa...? 

 

R141 O IPJ tem, tem! Tem vários programas! Tem o CUIDA-TE, têm os gabinetes jovens, as Câmaras têm os 

gabinetes jovens, portanto há uma interacção, e o relatório GTES propôs para o secundário, porque não há carga 

horária... 

 

P142 Pois, horária! 

 

R142 ... para a abordagem destas temáticas, a não ser através dos gabinetes, não é? Que agora pelos vistos se vai 

retomar essa ideia... Pois. Já conseguiu abrir...? 

 

P143 Não consigo abrir! (Risos) 
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R143 Mas não foi com… 

 

P144 (Ouve-se um estalido) Já está! 

 

R144 Ah!! Aquilo é um horror! Eu peço sempre a alguém que abra porque eu também nunca consigo! 

 

P145 Mas consegui, agora! Portanto estávamos nas parcerias...  

 

R145 Nas parcerias... 

 

P146  ... externas ao Ministério! 

 

R146 Exactamente! 

 

P147 As pessoas que no fundo são chamadas para produzir materiais, para fazer formação, para vos ajudar 

no fundo... até às vezes na própria concepção dos produtos que se disponibilizam... 

 

R147 A DGS, o Ministério da Educação, que entretanto foi estabelecido no tempo do PES um protocolo, mais um 

protocolo, já havia, não é? Mas mais um protocolo entre a UME-MS a acompanhar, sugerido pela DGIC-DGS ... 

 

P148 Hum, hum! 

R148 ... e nesse protocolo, pronto, nós fazemos parte da Comissão de Acompanhamento, não é? E nesse 

protocolo, várias estruturas regionais, fazemos um balanço de actividades, sobre o que é que está a ser feito, 

problemas, etc., etc.... 

 

P149 Hum, hum. Hum, hum! 

 

R149 E portanto, mesmo estes materiais que foram produzidos que eu lhe disse, foram sempre em parceria... 

 

P150 Parceria! 

 

R150 ... com a DGS, o IDT e... 

 

P151 Hum, hum... 

 

R151 ... os CRAS, que são os Centros Regionais de Alcoologia e que agora passaram para o IDT... 
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P152 Sim, que passaram para o IDT! Hum, hum! Nessa altura que falou dessa célebre polémica que saiu o 

artigo no Expresso, eram os pais, não é? Portanto, foram os pais que reclamaram e reagiram... como é que isso 

foi sentido nessa altura no Ministério? Se foi feito algum tipo de reunião com os pais? Eles foram chamados? 

Eles vieram cá? Qual... 

 

R152 Não, não, não! Aíi foi imediatamente a mim, ligaram-me logo da Secretaria de Estado e disseram-me “Qual é 

o livro que deu origem à polémica?” “Foi este assim, assim.” “Nós vamos chegar a um exemplar até não sei quando, é 

já!” E... 

 

P153 E esse livro tinha sido produzido onde? É um... 

 

R153 Não, é interno, é nosso!  

 

P154 É do Ministério... 

 

R154 É do Ministério e com uma série de entidades parceiras e uma série de eminências! Feito por uma série de 

eminências! Simplesmente tinha uma... como é que hei-de dizer, tinha... Onde é que isto está? (Vai procurar o livro) 

Esta aqui! Já o conhece?                                                   (30:10) 

 

P155 Não, ainda não o consegui apanhar! Ninguém mo deu ainda, nos meus percursos! (Risos) 

 

R155 Palavra de honra?! 

P156  Sim! 

 

R156 É um escândalo! Porque nós temos vários, nós temos vários! 

 

P157 Ah! Esse, esse tenho! 

 

R157 Este? 

 

P158 O que eu não tenho é, o que eu não tenho é o que saiu no Expresso foram as imagens de um livro, que 

era material pedagógico para... 

 

R158 Não! O material pedagógico que ninguém lhe conseguiu dar é deste programa, do programa 

HARIMAGUADA… 
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P159 Exactamente!  

 

R159 É do programa…Mas isto só está na bibliografia, não está aqui! 

 

P160 Ah!! 

 

R160 Porque é de um cidadão… 

 

P161 Mas as escolas usaram mesmo, usaram esse material... 

 

R161 Não está provado que tenham usado! 

 

P162 Pois! 

 

R162 Porque a Sra. Ministra mandou investigar e não está provado! 

 

P163 Hum! Portanto, foi alguém que quis levantar essa polémica também, ou seja, houve aí uma intenção...? 

  

R163 Não sei, isso agora não sei! Sabe que as coisas depois nunca mais se sabem, não é? A gente depois nunca 

sabe os resultados... 

 

P164 Isto eu tenho! Isto eu tenho! Isto eu tenho! O que eu não tenho é justamente as imagens, porque eu 

lembro-me do Expresso que trazia as imagens... 

 

R164 Pois trazia! 

 

P165 ... e as imagens é que eram mais chocantes, não é?  

 

R165 Mais chocantes! 

 

P166  Hoje em dia já vi outros materiais de outras organizações, tão ou mais! Mas pronto, o que se calhar o 

problema era que era o Ministério que divulgava, não é? 

 

R166 O problema das imagens, é que aquelas imagens... deixe-me ver aqui, que eu acho que até quem está à 

frente disto, desta HARIMAGUADA…é o Governo das Canárias... 

 

P167 Sim, sim! É um célebre programa das Canárias!  
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R167 E é um programa das Canárias, justamente! É que aqui nos chove imensa coisa! 

 

P168 Hum... 

 

R168 E imensas coisas… 

 

P169 Pois! 

 

R169 Mais nada, não é? Porque aquilo tanto quanto me foi dado a perceber, aquilo estava efectivamente nos livros 

do HARIMAGUADA), não é? “Se tens algum lugar onde sentes prazer, ou não sei o quê?” assinala os lugares. E depois 

acho que eram algumas perguntas... o objectivo era para detectar eventuais abusos... 

 

P170 Hum, hum! 

 

R170 ... sexuais, ou eventuais situações de pedofilia, etc.! Tanto que aquilo foi descontextualizado! Quer dizer, pôs-

se a imagem assim sem a menor explicação! 

 

P171 Hum, hum! 

 

R171 Ora, isso é desvirtuar completamente! Atenção que eu também não vi no seu contexto real! Não é? 

 

P172 Pois! 

 

R172 Portanto... mas é muito fácil eu querer adulterar uma obra! Aí, se eu quiser adulterar o relatório do GTES... 

P173 Hum, hum! 

 

R173 ... ou no relatório do GTES qualquer uma destas publicações, basta pegar numa frase, descontextualizar e o 

Ministério da Educação diz isto! Pronto! 

 

P174 Mas na altura também apareceu envolvida, não sei como a APF, portanto a APF era muito chamada a 

intervir... 

 

R174 Porque a APF, justamente entre 2000 e 2002, sempre teve um protocolo connosco para a área da 

sexualidade! Era a APF e... pronto, era a APF que fazia a Formação e Educação sexual de certa maneira, recebiam um 

subsídio x para o fazer... no tempo do PS, lá está! Subsídio esse que quando veio a Professora Mariana Cascais ela 
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decidiu tripartir! Portanto, dar à APF, dar a outras ONG’s e saíu efectivamente a essas ONG’s, um trabalho que é 

nosso! Foi para essas ONG um trabalho que compete ao Estado, não é? 

 

P175 Pois! 

 

R175 Mas admitindo que nós não... na altura se calhar admitimos que não tínhamos recursos, ou que as escolas 

não eram capazes, demos o dinheiro a essas... 

 

P176 Organizações para fazerem! 

 

R176 ... organizações para fazerem!  

 

P177 Que eram? 

 

R177 A APF, O MDV e Fundação Portuguesa da Comunidade contra a SIDA! 

 

P178 Essa escolha também não levou... quer dizer, foi uma escolha... como é que ela foi feita?  

 

R178 …já trabalhavam, trabalhavam connosco, já faziam muita coisa nas escolas, não é? Entravam nas escolas! 

 

P179 Pois! 

 

R179 Portanto, digamos que foi um bocado por antiguidade! 

 

P180 Hum, hum! 

 

R180 Por inércia! 

P181 Pois! 

 

R181 Não foi feito um concurso! 

 

P182 Sim! E depois isso terminou? 

 

R182 Terminou com o GTES, com o GTES! Depois suspendeu isso... 

 

P183 Esses protocolos, não é? 

 



 

25 

 

R183 Suspendeu esses protocolos e chamou a si, o que é extremamente importante, também foi outra das mais-

valias do GTES não é? Chamou a si, efectivamente a responsabilidade a si, Ministério da Educação, ou restituiu a 

responsabilidade do Ministério nestas... 

 

P184 Do Estado! Pois! 

 

R184 As ONG são extremamente importantes, não está em causa, a, extremamente importantes pelo apoio que 

possam dar às escolas, e o dinheiro pode ser canalizado para as escolas! 

 

P185 Pois! 

 

R185 E depois as escolas, se o entenderem chamam alguém que os possa apoiar! 

 

P186  Hum... 

 

R186 Mas nós neste momento, até os coordenadores de Educação para a Saúde já estão praticamente... é mais 

um ano e estão praticamente todos formados! Formados, quer dizer, uma formação de 50 horas, portanto a formação 

está muito em nós, não é? 

 

P187 Pois... 

 

R187 Sim, porque não estamos... 

 

P188 Portanto essas pessoas, já de certa forma tinham essa formação, ou então puderam adquirir neste... 

 

R188 2000, tivemos agora... 

 

P189 Hum, hum! 

R189 ...fizémos agora…uma candidatura ainda dos dinheiros, em Dezembro de 2007, portanto ainda consegui 

propor 12 turmas e este ano também vou requerer turmas! 

 

P190 Quem é que o faz? É mesmo central? Passa-se nos CAE’s, nas Direcções Regionais, ou há parceria 

com algumas outras entidades para fazer a formação? 

 

R190 Quem faz somos nós! Fazemos nós, nós é que pagamos, nós é que temos as despesas, não é? 
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P191  Hum, hum! 

 

R191 A equipa de formadores que concorreu, uma vez que não há muitos predicados para darem... 

 

P192 Pois! 

 

R192 Fui eu e dois elementos da equipa, portanto... 

 

P193 São vocês que fazem mesmo, que são os formadores...  

 

R193 Isto foi o que foi para o PRODEP, não é? 

 

P194 Pois! 

 

R194 Para o PRODEP foi a nossa equipa. Agora é evidente que nós não podemos andar pelo país todo, não 

podemos arcar com tudo não é? 

 

P195 Pois! (Risos) 

 

R195 Isto é uma canseira! Eu não posso andar pelo país a formar... em situações que eles me diziam: “Olhe, não 

temos recursos na alimentação!” Então vai alguém... 

 

P196  Alguém... 

 

R196 ... alguém da equipa central, “Não temos recursos para a toxicodependência!”, vai alguém da equipa central, e 

isso aconteceu em Lisboa! Pronto, mas outras regiões tem acontecido de outra maneira…chamam alguém da Saúde, 

chamam as ESE’s... 

 

P197 Hum, hum... 

R197 ... as Escolas Superiores de Educação que eventualmente sejam acreditadas pelo Conselho Cientifico de 

Braga e que normalmente dão a formação! 

 

P198 Hum, hum! 

 

R198 E globalmente eu tenho ido sempre aos encerramentos, eu vou e as escolas fazem muito bom trabalho! 

 

P199 Hum, hum! 
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R199 As escolas, nós às vezes andamos muito preocupados em produzir trabalho, não, eu acho que o que nós 

neste momento precisamos de produzir é mesmo referenciais como estes, porque depois o resto elas fazem.  

 

P200 Hum, hum. Qual é o papel agora das áreas curriculares não disciplinares? Pronto, uma das coisas que 

se diz é que não há um espaço próprio e que já existem espaços onde a educação sexual se pode fazer, 

nomeadamente na área de projecto, na formação cívica, pronto... 

 

P201  Resulta, não resulta? Usam estas áreas para trabalhar...? 

 

R201 Usam! Maioritariamente a Formação Cívica e depois a área de projecto. Tem esses dados no relatório…na 

avaliação. 

 

P202 Pois! 

 

R202 Da avaliação. 

 

P203 Hum, hum! Hum, hum! E que vocês agora também vão aplicar novamente...  

 

R203 Vamos aplicar! Em Junho… 

 

P204 Novamente! Hum, hum! E em termos das, pronto, das organizações, que são organizações não 

governamentais e que já tiveram um papel mais relevante, ou que pelo menos eram chamadas pelo Ministério. 

Há algum tipo de reacção delas a estas novas, a esta nova orientação? Elas posicionam-se? Elas pedem 

reuniões? Elas, como é que elas...? 

 

R204 Em 2005, a coisa não foi nuito bem gerida. 

 

P205 Não foi fácil, pois... 

 

R205 Pois, não foi bem gerida! Depois é uma questão de adaptação!  

 

P206 Hum, hum! 

 

R206 Uma questão de adaptação! Penso que, pelo menos eles quando me pedem, a APF faz congressos, 

formação a professores, eu imediatamente divulgo no nosso site. 
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P207 Pois! As relações continuam positivas, boas! 

 

R207 Sim, não, da minha parte não há qualquer animosidade, mas não fui eu que, não fui eu a perdedora, mas 

penso que também eles não vêm isto como uma, uma questão de perderem! Efectivamente é menos dinheiro que entra 

para os cofres, isso eu acredito que…  

 

P208 Pois, Pois! 

 

R208 Acredito que as vida das ONG não esteja fácil... 

 

P209 Hum! 

 

R209 ... mas a vida do país também não está! 

 

P210 Pois! Claro! De facto são opções... são opções! 

 

R210 As coisa têm que ser optimizadas e também acho, e esta posição foi debatida em seio do GTES 

efectivamente também acho que o Ministério da Educação é que tem que responder perante esta... 

 

P211 A política!  

 

R211 A política... 

 

P212 A definição das políticas deve ser do próprio Ministério! E os pais, as organizações de pais? Como é 

que elas, houve alguma, algum parecer delas em relação às audições que receberam que fizeram no GTES. 

 

R212 Sempre estiveram de acordo connosco! Sempre! Nós sempre falámos com a CONFAP e sempre estiveram do 

nosso lado!  

 

P213 Hum... 

R213 Portanto, ai também não notámos qualquer animosidade, aliás, os pais colaboram muito, não é? São bons 

colaboradores, mesmo nos problemas... quer dizer, a escola quando nós pomos com um contrato de hipóteses, a 

escola diz que nos pontos fortes são os pais e o ponto fraco são os pais...                                                                                                                                           

(40:23) 

 

P214 Pois! 
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R214 ... ou seja, é forte quando eles participam, é fraco quando efectivamente não há uma participação dos pais, 

não é? Mas eu também quer dizer, compreendo! Não é fácil! Não é fácil! Mas isto para dizer que há pais que são muito, 

muito críticos! Nós sempre que fizemos reuniões do GTES, sempre que fizemos reuniões pelas várias escolas, 

tínhamos sempre presentes elementos das... 

 

P215 Das Associações de Pais!  

 

R215 (Discurso imperceptível) as posições dos alunos, etc.! Portanto, concordavam basicamente, não... 

 

P216 Hum, hum! Portanto, esses pais que se manifestaram em 2005 foi um episódio, mais do que um 

movimento, não é?  

 

R216 Não há um movimento organizado, porque nós depois, a seguir à saída do relatório preliminar, não é, que 

esteve para discussão pública... 

 

P217 Hum, hum... 

 

R217 ... eu tive ali a caixa cheia completamente de pais contra justamente, o que já se preconizava no relatório 

preliminar! Portanto, a todos respondi, ninguém ficou sem resposta, não é? E a todos agradeço as melhores... 

 

P218 Mas quando disse reuniões de pais qual é, há alguma organização? 

 

R218 Nós também recebemos, são um Movimento Pró-Católico, ao que parece... 

 

P219 Pois! 

 

R219 ... de filiação religiosa... no fundo não sei porque é que os outros, pelo menos eles identificam-se assim, não 

sei... será que os outros não são? Olhe, perguntei-me! (Risos) 

 

P220 Pois! 

R220 E entretanto, eles dizem... disseram, não é? Na reunião do GTES, eles afirmaram que quem deve tratar da 

sexualidade dos seus filhos são as famílias!  

 

P221  Pois, é a posição que eles defendem, não é? 
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R221 É a posição que eles defendem! Coisa que concordo teoricamente, não é? Pois, aí estou como a Sra. 

Ministra, não é, “Eu tenho é que pensar nos outros também!”, não é? Aqueles cujos pais efectivamente não têm 

capacidade para trabalhar esses temas! E é difícil... não sei se é se não é, mas...  

 

P222 (Risos) 

 

R222 ... é difícil, não é trabalhar estes temas com os nossos... 

 

P223 Hum, hum! 

 

R223 ... com os que nos são próximos, não é? 

 

P224 Mas os pais de certa forma, esse movimento que na altura pareceu de minimamente organizado, agora 

não os encontramos...? 

 

R224 Não! 

 

P225 Deixaram de aparecer. Por isso é que eu digo que foi uma coisa que surgiu (Discurso imperceptível)... 

 

R225 Com o relatório final do GTES, ele esteve on-line imenso tempo, não recebi uma única posição, uma 

manifestação, nada! Rigorosamente nada! Depois... 

 

P226 Será que teve a ver com o aborto e com a altura em que se discutia...? 

 

R226 Provavelmente! 

 

P227 ... porque também foi uma altura em que...  

 

R227 Em que coincidiu com isso, provavelmente! E portanto a partir daí desviou talvez as atenções, não sei... ainda 

bem que no relatório do PES está um guião, é um guião no qual as escolas se podem basear, e muitas se baseiam! 

Tenho andado por escolas, inter-escolas e pronto, e aquilo, vê-se que as escolas têm uma leitura do relatório... 

 

P228 Hum, hum! Há quem diga que esse relatório do GTES que esqueceu muito o pré-escolar e o primeiro 

ciclo... 

 

R228 É verdade! É verdade! 

 



 

31 

 

P229 Porque é que... foi mesmo um esquecimento... 

 

R229 Não, não foi esquecimento. 

 

P230 …ou foi uma opção...? 

 

R230 Foi, vamos lá ver, nós partimos da escolaridade obrigatória. O primeiro ciclo não, está lá não é? 

 

P231  Pois! 

 

R231 E dividimos os conteúdos por ciclos... 

 

P232 Hum, hum... 

 

R232 ... portanto, primeiro, segundo e terceiro ciclo... 

 

P233 Hum, hum... 

 

R233 ... portanto, o primeiro ciclo está lá, o que não está são os jardins de infância, e na altura que pensámos em 

fazer a recomendação, porque é no jardim de infância que muita coisa se passa... 

 

P234 Hum, hum! 

 

R234 (Discurso imperceptível) 

 

P235 Pois, é as primeiras perguntas... 

 

R235 É as primeiras perguntas que eles fazem... 

 

P236  Depois até perdem um bocado essa curiosidade, não é? 

 

R236 E eu sei que as educadoras de infância, conheço-as bastante, conheço muitas, e elas tem uma grande... 

 

P237 Hum, hum... 

 

R237 ... preocupação nessa área, é um facto. 
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P238 Mas pronto, como foi a definição da escolaridade obrigatória... 

 

R238 Obrigatória... 

 

P039 ... ficou de fora! 

 

R239 Ficou! Penso que nem nas recomendações, eu ainda cheguei a falar nisso, mas tenho a sensação que nem 

nas recomendações isto estará... referido…é escolaridade obrigatória, mas (vai procurar nos livros)... 

 

P240 (Risos) 

 

R240 ponto quatro, a educação deve ser considerada em todos os estabelecimentos de ensino... foram 

determinadas as áreas específicas, quatro, porque… 

 

P241  Pois! 

 

R241 ... havia uma dispersão muito grande, com as estruturas que referi, “com um professor coordenador dos 

segundo e terceiro ciclos do secundário, participação activa dos estudantes...” 

 

P242 Hum, hum... 

 

R242 “... novas parcerias possíveis para o trabalho de promoção, incluindo associações científicas de estudantes, 

ensino e projectos apoiados pelo IPJ...” 

 

P243 Hum... 

 

R243 “... portanto, as organizações com trabalho no âmbito, nomeadamente... a avaliação do trabalho de acordo 

com ...” 

 

P244 Hum, hum... 

 

R244 ... disponibilizando uma taxa de resposta, indicam um aumento de gabinetes de saúde e um aumento de PES 

nas áreas curriculares”, isto é verdade, “por exemplo aulas regulares de educação física e biologia” e depois, “e na 

ausência de qualquer papel… compete às estruturas do Ministério da Educação, em articulação e afirmação de uma 

política coerente nesta área e execução continuada das medidas.” É o que nós temos de certa maneira... 

 

P245 O que é que vocês perspectivam agora para o futuro? 
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R245 Isto está no relatório, não é nada... 

 

P246  Pois! 

 

R246 ... não há nada melhor do isso!  

 

P247 Hum, hum! 

 

R247 ... lançar, criar o edital, está a ver? Portanto, o que nos pretendemos é a seguir ao edital montar nas escolas 

material... 

 

P248 Hum, hum! 

 

R248 ... devolver às escolas esses resultados, não é? 

 

P049 Hum, hum! Edital é concurso? Portanto é nesse... 

 

R249 É uma ficha de projecto. É onde eles inscrevem, por exemplo, nos preconizamos que na área da sexualidade 

trabalhem o equivalente a uma por mês, o que é que eu quero? Quero que eles me digam quais foram as sessões, que 

temas é que dinamizaram nessas sessões. Pronto! 

 

P250 Hum, hum... 

 

R250 Depois na alimentação, nas quatro áreas prioritárias o que é que eles falaram, troca de impressões, não é?  

 

P251  Hum, hum... 

 

R251 Tudo isto é feito com muitas interrupções e tal, e a gente chega a pensar…de maneira a não terem tanto 

trabalho! (Risos) 

 

P252 Hum... 

 

R252 E depois vamos avaliar! 

P253 Hum, hum! 

 

R253 E pronto, depois promovemos inter-escolas, reuniões... 
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P254 Hum, hum... 

 

R254 ... eles promovem palestras, chamam-nos, sempre alguém da estrutura central, para ir dizendo da política, 

disto de aquele outro, portanto, isto digamos que é um esquema que se vai interiorizando e que é muito importante!  

 

P255 Hum, hum! Portanto estão confiantes que vai resultar, em termos de... 

 

R255 Porque ele nunca parou! Claro! 

 

P256  Pois! 

 

R256 Porque ele, houve um processo que eu acho que foi importante, há pessoas críticas talvez... mesmo no meio, 

no seio da equipa era a questão das RNEPS com três mil e tal escolas, não é? As pessoas criticavam-nos, três mil e tal 

é um disparate, como é que eu consigo monitorizar? E é verdade que fazendo um percurso, que para os outros países 

da rede europeia não havia nenhum país com uma taxa de escolas tão elevada! 

 

P257 Pois é! 

 

R257 Nem pensar, não é? Porque é difícil, não é? 

 

P258 Hum, hum! 

 

R258 Só através de questionários! É como agora! Agora também a avaliação que eu faço é, ponho o questionário 

on-line, depois passa-se para SPSS e depois analisamos o que obtivemos! 

 

P259 Hum, hum! 

 

R259 É verdade, é mentira?  

 

P260 Pois! 

 

R260 Isso é problema da validade dos questionários! Em princípio a minha tese não se efectiva com isso, não é? 

Aliás…a minha tese é um bocado Piaget, não é?  

P261  (Risos) 
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R261 Tenho sempre muita dificuldade nisso, e diziam-me sempre “Está bem! Vai ter aí uma data de números, mas 

o que é que isso quer dizer?” 

 

P262 Hum, hum. Não haverá o perigo, agora como é uma área de educação para a saúde, justamente as 

questões da sexualidade se diluírem dentro dela, porque são aquelas mais polémicas...? 

 

R262 Não, não, não! Não, por causa do GTES, não! Isso aí deu uma certa força... 

 

P263 Porque ele chamava-se educação sexual, efectivamente, mas depois acabou por ser a área de 

educação para a Saúde 

 

R263 Sim, isso foi digamos que uma apropriação nossa... 

 

P264 Pois! 

 

R264 ... mas em termos de... de legislação é sempre o grupo de trabalho de educação sexual... 

 

 P265 Hum, hum! 

 

R265 ... portanto, isso ficou mais ou menos no espírito das escolas, e eles, e foram definidas áreas prioritárias, 

portanto eles sabem que têm que, dentro daquelas áreas prioritárias, têm que se movimentar! 

 

P266  Hum, hum! 

 

R266 Portanto, por acaso agora há uma outra que vamos propor, que é a saúde oral...                                                                                                                                           

(50:00) 

 

P267 Hum! 

 

R267 E pronto! A saúde oral porque ainda contínua a ser muito problemática  

 

(P268 Hum, hum! 

 

R268 (Discurso imperceptível) 

 

P069 Hum, hum! Pronto! Olhe, eu por mim só tenho mais uma questão a colocar que é assim: se eu tivesse 

que, porque isto faz parte da minha metodologia, ou seja, a cada pessoa pergunto outras pessoas para ouvir, 
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ou organizações, pode ser pessoas ou organizações, portanto, para traçar o quadro, esta história, quer dizer, a 

Isabel também foi nomeada por outras pessoas, eu vim cá ter, mas sabia perfeitamente que havia esta estrutura 

no Ministério, mas se ela não tivesse sido referida eu não tinha vindo cá! Mas obviamente que alguém a refere, 

porque as pessoas também sabem, porque estão nesta área... portanto, quem escutar? Quem ou que 

organizações acha que eu deveria escutar?  

 

R269 A APF, o Dr. Duarte Vilar... 

 

P270 Hum, hum! Sim! Mais? 

 

R270 Também pode auscultar o MDV… 

 

P271  Hum, hum... 

 

R271 Não sei, se calhar já auscultou esses todos, não é? (Discurso imperceptível) 

 

P272 (Risos) Quem é que refere? Não interessa se eu já o fiz ou não, mas quem é que a Dra. Isabel acha que 

era importante? Que seriam as suas escolhas para fazer essa história, que seria importante ouvir, que 

pertencem a organizações, seriam a APF e a MDV… 

 

R272 E a Fundação Portuguesa da Comunidade da Luta Contra a SIDA, com o Machado Caetano, isso são as três 

ONG’s! 

 

P273 Pois! 

 

R273 Pode falar também com o Professor Daniel Sampaio... 

 

P274 Pois! 

 

R274 ... e pode falar com a Professora Isabel Loureiro! 

 

P275 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R275 Não é? 

 

P276  Seria também importante escutar a Professora Isabel... 
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R276 Que tem uma, que tem a visão antes... 

 

P277 A visão antes! 

 

R277 Tem a visão antes! 

 

P278 Hum, hum! 

 

R278 Aliás... 

 

P279 Ela vem do projecto “VIDA” ainda, não é ? 

 

R279 Ela não! Ela vem do projecto “programa de promoção”. Ela vem de 98 e eu entrei em 2000. 

 

P280 (Discurso imperceptível) 

 

R280 Mas já estava ligada, de certa maneira em actividades... 

 

P281 Pois! 

R281 ... o 98 tinha sido acabado o doutoramento dela, foi mais ou menos isso... 

 

P282 Hum, hum! Tem por acaso o contacto dela, da Professora Isabel...? 

 

R282 Tenho da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública. 

 

P283 De Saúde Pública... mas é um endereço de e-mail, não? 

 

R283 Não, é o telefone! 

 

P284 Ah, é o telefone! 

 

R284  É o telefone! Pode telefonar para a secretária...  

 

P285 Pois, e tentar... 

 

R285  ... e tentar agendar justamente uma... 
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