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P1  Isabel, a primeira questão é exactamente como é que se faz o seu cruzamento, o cruzamento do seu 

percurso com as políticas de educação para a saúde? 

  

R1  Cruzamento... 

 

P2  Sim, quer dizer, se calhar tem outro percurso profissional para trás, não é? Mas... 

 

R2  Eu estive sempre ligada à educação para a saúde! 

 

P3  Sim, mas em termos da definição das políticas, da entrada nos programas, como é que isso acontece, 

portanto, como é que se faz essa... portanto, a sua formação é médica de saúde... 

 

R3  Médica de saúde pública! 

 

P4  Exacto!  

 

R4 Sim!      

 

P5 Estava aqui a dar aulas na escola. Não... 

 

R5 E também... e também no terreno... orientava os... 

 

P6 Estágios! 

 

R6 Sim, os trabalhos de campo dos alunos da escola e de outros no Centro de Saúde, e depois é que vim em 

exclusividade para a escola. Fiz o doutoramento em educação alimentar... 

 

P7 Hum, hum... 

 

R7 Ok? (Risos) Portanto, a educação para a saúde já é uma coisa que é histórica... faz parte do meu ser!  

 

P8 Hum, hum... 
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R8 Portanto... quando saíram as recomendações para a educação alimentar da população portuguesa, eu fiz 

parte da comissão da educação alimentar, fui a responsável pela publicação desta...   

 

P9 Hum, hum... e depois? 

 

R9 E depois, o quê? 

 

P10 Como é que aparece a rede promotora, portanto essa sua... 

 

R10 Quer saber a minha história... 

 

P11 Hum, hum, sim! 

 

R11 Quer saber a minha história, é isso? (Suspiro) Situe-me exactamente, quer saber o quê? Até... quer saber... 

 

P12 Nesse cruzamento. Como é que a Isabel está aqui, não é? E é contactada, julgo eu, não sei, não sei 

como, isso também não interessa muito os pormenores, mas como é que depois começa a colaborar com o 

Ministério da Educação... 

 

R12 O Ministério da Educação. Ah, ok! 

 

P13 ...E na definição daquelas politicas, e depois esse percurso, não é? Esse tempo, todo esse percurso, 

que julgo eu ainda é um bocadinho longo... O que é que faz, como é que as coisas se processam, como é que 

os programas se, se contróiem, se gerem, vão para o terreno? Pronto, é um pouco essa... 

 

R13 Acho que isso se calhar ajuda um bocadinho! (Risos) Em política na minha vida também... Ora bem... 

portanto... eu era clínica geral... 

   

P14 Hum, hum! 

 

R14 Fiz o serviço médico à periferia... Tinha ideias de ir para uma especialização que não tinha nada a ver com 

saúde pública, e quando fiz o serviço, quando tive contacto com o mundo rural, achei que de facto havia necessidades 

muito mais prementes do que aquelas que o curso de medicina me tinha orientado, para elas! E portanto as questões 

que eram majors no curso de medicina como ver as doenças mais estranhas e mais raras, quando eu cheguei ao 

mundo rural percebi que 90% das situações eram situações diferentes. Eram situações mais banais, menos estranhas, 

mais comuns entre as pessoas e que a organização dos serviços era uma questão fundamental e a capacidade das 

pessoas entenderem o que se passava com elas, e serem capazes de gerir essas, essas situações de saúde era 

fundamental! Como eu estive num concelho como Mértola, extremamente disperso, percebi que as pessoas que vivem 
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nos montes tinham necessidades prementes como por exemplo uma formação em emergências médicas... algumas 

situações de emergência, que elas tivessem o mínimo de capacidade para gerir a situação até terem um recurso 

médico. 

 

P15 Hum, hum! 

 

R15 E comecei a fazer cursos de formação pelos montes, não é? E, e portanto comecei a ver que de facto havia 

uma outra vertente do lado da medicina que tinha a ver com a capacitação das pessoas, com a organização dos 

serviços, com a capacidade dos serviços habilitarem as pessoas a tomarem melhor conta de si próprias... E tudo isto 

acabou por me orientar para a saúde pública! 

 

P16 E portanto, fez a especialização...  

 

R16 Vim aqui, tirei o curso de Saúde Pública, fiquei mais tempo no mundo rural, até vir para a Escola Nacional de 

Saúde Pública, depois da escola, entretanto tive uma bolsa da Fullbright para ir para os EUA na área da... da Nutrição e 

Saúde, Saúde Internacional, acabei por fazer lá um mestrado de Saúde Internacional, mas com principal foco na 

alimentação e nutrição, e depois quando regressei, portanto, comecei a dar aulas aqui na Escola e, e estava nos 

serviços de saúde. Fiz uma série de coisas, portanto, a parceria com outros sectores pareceu-me sempre muito 

importante. Nomeadamente estive naquele projecto “Lisboa Saudável” em representação da ARS, um projecto mais 

ligado à educação das populações... O meu doutoramento começou por ser um projecto... que foi reiniciado pela 

Gulbenkian e do qual saiu este livro dirigido aos professores...  

 

P17 Hum, hum! 

  

R17 ...Que utilizavam isto nas suas aulas, e que no fundo era a educação alimentar, portanto “Livro Mesa – 

Manual de Educação para a Saúde em Alimentação”, a educação alimentar integrada nos objectivos oficiais do 

curriculum.  

 

P18  Hum, hum. 

 

R18 Ou seja, nos objectivos do curriculum oficial. (Folheia o livro) Não está aqui, onde é que está? Isto... vem aqui 

em anexo. 

 

P19 Hum, hum. 

 

R19 De maneira a que não fosse mais uma coisa, mas que... 

 

P20 Que constasse do curriculum... 



 

 

4 

R20 ... os professores entendessem que era um contributo também, ao mesmo tempo que faziam educação 

alimentar, também estavam a desenvolver actividades que permitiam chegar aos objectivos do programa oficial que 

eles tinham que cumprir. 

 

P21 Hum, hum. 

 

R21 Pronto! O doutoramento foi na área, como lhe digo, da educação alimentar, com orientação da Professora 

Isabel Contente, da Universidade de Columbia, em Nova York, e... depois do doutoramento, dediquei-me muito ao 

aleitamento materno, às questões do aleitamento materno... Fiz um curso em Londres... outro em  Kerkrade, na 

Holanda, um curso da OMS-UNICEF, comecei a fazer... cursos a pedido da OMS-UNICEF, portanto em Bratislava, 

formação de formadores em aleitamento materno, fiz aqui o primeiro curso de formação de formadores em aleitamento 

materno em 96... E foi em 90, no final de 96, que o Professor Marçal Grilo me chamou e me convidou, porque eu 

entretanto estava como docente de Promoção da Saúde, Nutrição em Saúde Pública e Nutrição em Saúde Pública... O 

Professor Marçal Grilo sabia, chamou-me e perguntou-me se eu estaria disponível para colaborar... Eu disse-lhe, quer 

dizer, acabei por aceitar, achei que era um desafio muito interessante. Iniciei-me logo, portanto, eu disse que tinha que 

fazer uma coisa que me tinha comprometido, no âmbito do aleitamento materno, que era... tinha a ver com a 

conferência em que 15 directores de maternidades tinham assinado publicamente um compromisso para promoverem o 

aleitamento materno nas suas maternidades... isto era dia 22 de Abril de 1997 e eu disse ao Professor Marçal Grilo, se 

quisessem encontrar outra pessoa... 

 

P22 Hum, hum... 

 

R22 ...mas eu até aí, tinha que estar! Portanto em pleno, a trabalhar no aleitamento materno, e portanto foi no dia 

1 de Maio (risos) que eu comecei com a promoção da saúde no Ministério da Educação, porque depois tinha que ter 

dupla tutela quando... se desenvolveu o processo das redes, da Rede das Escolas Promotoras da Saúde, portanto fui 

directamente quando entrei, fui directamente para Tessalônica, onde estava a decorrer, portanto só assisti ao fim da 

conferência, a Conferência Europeia das Escolas Promotoras de Saúde, onde se delinearam uma série de princípios, o 

projecto da Rede de Escolas Promotoras de Saúde tinha sido iniciado em 94 em Portugal, com 10 escolas e 4 centros 

de saúde, em todos os países europeus tinha sido muito bem avaliado, pelo que decidiram a sua disseminação! 

Portanto, como já havia antecedentes também relativamente ao PES, que era um programa... (10:40) 

 

P23 Hum, hum! 

 

R23 ...de Promoção e Educação para a Saúde, havia uma série de pessoas já com formação nesta área, e isso 

facilitou... embora eu tivesse sempre defendido que tinham as escolas que encontrar o seu parceiro inevitável que eram 

os centros de saúde! E delinearam-se os princípios da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde em Portugal... 

 

P24 Hum, hum! 
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R24 ...e um dos princípios era de facto ter parceiro ao nível do centro de saúde! 

 

P25 Do centro de saúde! Hum, hum! 

 

R25 Portanto, não havia centro de saúde que pudesse aparecer sem escolas, não havia escola que pudesse 

aparecer sem centro de saúde. E isto permitiu criar uma rede mista, que também ao nível da coordenação teve vários 

desenvolvimentos, nomeadamente havia um conselho nacional de apoio, um centro de apoio nacional à rede que era 

misto, e depois por necessidades de apoio ao terreno, foram-se desenvolvendo estruturas, os profissionais foram 

trabalhando e começaram a reivindicar a sua legitimação política... 

 

P26 Hum, Hum... 

 

R26 E como era de facto evidente a necessidade dessas equipas mistas aos diferentes níveis, ao nível distrital, ao 

nível regional, ao nível nacional, isso foi colocado ao poder político e aí o poder político aceitou e publicou de facto, um 

despacho conjunto, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, reconhecendo essas estruturas mistas aos 

diferentes níveis! Como é que...  surge... 

 

P27 Quando a Rede nasce, o PES já tinha morrido, já tinha terminado...? 

  

R27  Não tinha morrido não! Não tinha morrido... 

 

P28 Vocês encaixaram-se...? 

 

R28 Ele teve, teve... foi, como diria? Os recursos foram, foram aproveitados em tudo, todo o seu potencial e 

vontade, não é? Obviamente que não podíamos obrigar ninguém, mas a filosofia não era muito diferente, era sobre... 

era particularmente diferente no que respeitava ao trabalho intersectorial, não é? Embora já se desenvolvesse muito 

trabalho sectorial, não era um princípio do PES! E isso de facto veio enriquecer... 

 

P29 O PES estava muito mais só na educação. Com a mudança para a rede conseguiu-se a parceria com... 

 

R29 Sim! Tinha como princípio básico funcionar em parceria, não é? O funcionamento em parceria. 

 

P30  A Rede foi crescendo... 

 

R30 A Rede foi crescendo, sim... eu não sei o que é que eu posso proporcionar-lhe, para ir acompanhando, não 

sei exactamente o rumo que quer dar a esta entrevista... (Risos) 

 

 



 

 

6 

P31 Agora podemos falar um bocadinho da Rede, não é? 

 

R31 Ok! 

 

P32  Como é que, como é que no fundo ela foi crescendo, se havia algum tipo de candidatura que vocês 

faziam para as escolas... 

 

R32 Havia, havia! 

 

P33 ...se elas apresentavam projectos, se os projectos eram acompanhados, interessa falar um bocadinho 

desses anos, desses anos que ainda foram longos, não é? Da criação... 

 

R33 Sim... 

 

P34 ...e depois do, da disseminação da Rede. 

 

R34 Ora bem... 

 

P35 Eu esse... 

 

R35 Eu estava a ver aqui se encontrava... mas não encontro, pronto! A Rede começou, desculpe... Como lhe digo 

era um projecto-piloto... 

 

P36 Vocês pensaram logo em disseminá-la pelo todo nacional, não é? Pelo conjunto de... 

 

R36 Sim! Mas nós queríamos que fosse uma estrutura que funcionasse dentro dos princípios, que está aqui a ver 

na publicação que resultou do trabalho em conjunto Educação e Saúde, em que temos os princípios acordados em 

conjunto, que foram todos, todos os documentos eram feitos ao nível das regiões ou ao nível central, devolvidos às 

regiões, das regiões para o terreno, do terreno para cima, para baixo e para cima, para cima e para baixo... (Risos) para 

que... 

 

P37 (Risos) Andava numa cadeia! 

 

R37 Exacto! Isto teve sempre uma participação muito grande de todos os níveis! Portanto, os resultados foram 

sempre muito sentidos como seus, as pessoas participavam nisto, e sentiam que o projecto era delas, e que estar na 

rede era qualquer coisa que as identificava como pertencendo à Rede! Havia pontos comuns entre quem estava na 

Rede, porque havia uma filosofia em comum, havia um contrato que se tinha que assinar entre as escolas, o centro de 
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saúde e o Centro de Apoio Nacional à Rede que tinha determinados princípios, e determinados compromissos... que 

está também... 

 

P38 Hum, hum! Eu tenho aqui o livrinho! 

 

R38 Ok! Pronto! 

 

P39  Tenho é fotocopiado, porque assim já não se consegue encontrar, não é? Tirei uma cópia... (Risos) 

 

R39  E portanto... é as pessoas, a Rede... houve uma altura em que tivemos que travar o crescimento da Rede em 

termos de investir particularmente na qualidade da Rede, porque a certa altura era... 

 

P40 Toda a gente queria, não é? Todas as escolas queriam... 

 

R40 Todas as escolas e centros de saúde, que no ano em que nós tentámos integrar isto no sistema educativo, 

particularmente porque... da saúde já tinha a Direcção-Geral com uma divisão de Promoção para a Saúde, e que existia 

ao nível das diferentes administrações regionais de saúde, no sector da educação era mais, era um programa vertical, e 

nós queríamos transformá-lo em algo que pertencesse inerentemente ao sistema, o que foi um processo complexo! 

Porquê... era sempre visto como qualquer coisa que vinha de fora! 

 

P41  Do ministério, dos ministérios! 

 

R41 E portanto nós apostámos, num ramo em vez de fazer o alargamento da Rede, o que nós pedimos às escolas 

que queriam integrar a Rede, foi que esperassem e trabalhassem, sem estar oficialmente na Rede, que trabalhassem 

com as escolas que pertenciam à Rede e que estavam na mesma região, na mesma zona... 

 

P42 Hum, hum! 

 

R42 ... transformando essas escolas como escolas-pólo dinamizadoras das outras!  

 

P43 Hum, hum! 

 

R43 Portanto, ao fim e ao cabo essas escolas assumiam uma responsabilidade e eram uma espécie de 

desmultiplicação do investimento que elas tinham tido, não é? Naturalmente que, no ano a seguir, em que se abriram 

outra vez as portas para entrarem na Rede, houve uma explosão, de facto nós no último ano em que oficialmente 

funcionou a Rede tínhamos 3400 e tal escolas a... 
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P44 Esse último ano foi exactamente... lembra-se qual foi o último ano da Rede? 

 

R44 2002! 

 

P45 2002! 

 

R45 Foi quando mudou o governo... 

 

P46 Pois, exacto! 

 

R46 E em que... eu esperava, portanto um grande investimento... Eu, eu estou a dar um rumo à entrevista que não 

sei... falou-me de (discurso sobreposto) 

 

P47 Está bem, está muito bem! Não faz mal! Mas isso é uma coisa dentro de outras, não é? Portanto... 

 

R47 Portanto nessa altura a nossa grande aposta era nas redes locais, nós sentíamos que se as pessoas ao nível 

local se conhecessem, se habituassem a trabalhar umas com as outras... organizarem-se de maneira a saber quem é 

que na escola é responsável pelo quê? Quem é o interlocutor no centro de saúde e na escola, como é que as coisas se 

organizam com a autarquia? Portanto, o grande passo que nós queríamos dar nesse ano era fazer qualquer coisa que 

dinamizasse as autarquias no sentido das autarquias darem o apoio à Rede!                            (20:22) 

 

P48 Hum, hum! 

 

R48 Porque a legitimação da Rede ao nível regional também já existia, porque nós fizemos a legitimação de 

Rede...  

 

P49 Hum, hum! 

 

R49  ...através dos encontros dos Presidentes das ARS’s e dos Directores Regionais de Educação por região, 

portanto em todas as regiões foi assinado o reconhecimento da sua Rede regional pelos 2 representantes máximos ao 

nível regional dos 2 sectores, a homologação da sua Rede, e queríamos que realmente fosse dado o passo de 

incentivo às autarquias para perceberem que eram uma estrutura importante de apoiar, de dinamizar e um recurso para 

aquela comunidade! 

 

P50 Hum, hum! 
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R50 Quando pedimos várias vezes ao poder politico, na altura tive imensas reuniões com a Secretária de Estado, 

gastei horas a tentar explicar o que é que era e para quê é que servia, os encontros internacionais, veio cá inclusive a 

responsável da OMS, para... 

 

P51 Explicar-lhe... 

 

R51 ...explicar-lhe, e aquele tal encontro que nós designámos por “Promo...”, “Poder Local e Promoção da 

Saúde”... 

 

P52 Hum, hum! 

 

R52 ...foi sendo adiado, progressivamente e um dia a Secretária de Estado diz-me que a ideia era não deitar nada 

a baixo, fazer o que se fazia, mas não dar apoio aos projectos que vinham de trás... 

 

P53 Hum, hum... 

  

R53 ...E com esta informação eu pedi a demissão! Não é? Porque não queria estar ali...  

 

P54 Claro! 

 

R54 Porque me pediam para continuar mais um ano, e eu achei que de facto não, não ia pactuar com isso! 

Portanto acabei por me vir embora! 

 

P55 E assim também caiu a Rede das próprias escolas, não é? As escolas deixaram de...  

 

R55  Não. Por acaso eu acho que ao nível de muitos sítios, não está é formalizada, não é? Mas em muitos sítios, 

eu creio que... 

 

P56 Ficou! 

 

R56 ... ficou! Porque, e essa era... 

 

P57 Nos CAE’s... 

 

R57 ... era a grande aposta!  

 

P58 Pois, mas nos CAE’s, nos elementos regionais, digamos, da cadeia foi tudo... 
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R58 Ah! Isso nos elementos regionais foi-se! 

 

P59 Foi-se! 

 

R59 Desapareceu! 

 

P60  Pois, as pessoas desmobilizaram, foram, não tinham essa legitimidade...  

 

R60 Sim! 

 

P61 ... e portanto acabaram por se integrar noutros... 

 

R61 Havia falta de legitimidade ao nível do poder político que não lhes era nada, aliás, até por exemplo, nós 

fazíamos sempre a avaliação, toda a nossa estratégia era montada a partir das necessidades no terreno. 

 

P62 Hum, hum! 

 

R62 Portanto, tínhamos uma metodologia, nos últimos anos que se baseava em tecnologia informática, e era 

enviado um CD-ROM para as escolas, organizado em termos de metodologia de projecto, portanto, uma área para o 

diagnóstico, que era geralmente um diagnóstico feito em conjunto entre a educação e a saúde, depois para a definição 

de prioridades, definição de objectivos, dos objectivos, que actividades, como é que se avaliava, qual era o cronograma, 

como é que se avaliavam... 

 

P63  Hum, hum... essas acções! 

 

R63 ... os resultados daquele investimento que tinha sido a decisão local... 

 

P64 Hum, hum. 

 

R64 ... de apostar naquela área, que podia ser a educação, particularmente a educação sexual ou a educação 

alimentar, a alimentar, a educação alimentar passou a ser obrigatória como uma das... 

 

P65 Das áreas... 

 

R65  ... das áreas que tinha uma escola promotora da saúde que garantir. Tinha as questões da higiene, 

segurança... 

 

P66 Hum, hum. 
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R66 ...e composição, qualidade de oferta, em condições! Portanto era aquilo que nós chamávamos a dimensão 

ecológica. 

 

P67 Claro! Hum, hum... 

 

R67 A dimensão ecológica tinha a ver com toda a segurança e higiene no espaço escolar que incluía a cantina e 

os buffets, não é? 

 

P68  Hum, hum! 

 

R68 E cada escola escolhia aquilo que pensava ser a sua prioridade. Podia ser tabagismo... 

 

P69 Hum, hum! Conforme o diagnóstico... 

 

R69 Podia ser a educação sexual, normalmente, e podiam ser várias em contacto, normalmente eram várias em 

simultâneo, até porque as coisas não se desligam umas das outras! 

 

P70 Hum, hum! 

 

R70 Os comportamentos são... 

 

P71  As escolas recebiam financiamento para dinamizar os seus projectos... 

 

R71 As escolas recebiam um financiamento, conforme foram alargando a Rede, como o financiamento ficou 

sempre... 

 

P72 O mesmo! (Risos) 

 

R72 ...o mesmo, obviamente que o que recebiam era uma... eu acho que era mais simbólico!  

 

P73 Simbólico! 

 

R73 Pois, porque não era aquele financiamento que dava para fazer as... 

 

P74 E lá fora, como é que era com as escolas promotoras de saúde? Elas tinham mais financiamento, ou 

era mais ou menos a mesma coisa que aqui? 

 

R74 Elas tinham financiamento. Não tinham a dimensão que tinha a rede, com os (discurso imperceptível)... 
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P75 Pois! 

 

R75 Não tinham, em muitos sítios, não em todos, mas em alguns países a relação educação / saúde não tinha 

sido conseguida, e portanto Portugal, segundo a avaliação internacional ficava sempre nos 5 melhores, ao nível dos 42 

países que integravam a Rede Europeia. 

 

P76 Hum, hum. Hum, hum. É uma coisa que, que as pessoas dizem, que causa algum espanto é 

exactamente essa, essa notoriedade de Portugal nesse programa uma vez que eram, que entre haver tantas 

escolas, comparativamente com outros países... 

 

R76 Sim, sim, sim! 

 

P77 ...e isso era, foi visto quase de um ponto de vista crítico em vez de um ponto de vista positivo... não 

sabe porquê? 

 

R77 Quer dizer... 

 

P78 É uma das, uma das coisas que eu recolhi foi exactamente esse espanto por nós termos tantas 

escolas, algumas pessoas mostram espanto por nós... 

 

R78 Em Portugal? 

 

P79 Sim! Por nós termos tantas escolas, por serem tantas, por a Rede ter aquele carácter tão... vasto, não 

é?  

 

R79 Sim...  

 

P80 A, e isso... 

 

R80 E isso às (discurso imperceptível)... 

 

P81 Pois! É exactamente essa, essa questão que eu gostava que falasse! Se acha que há alguma questão 

crítica, que se pode criticar, no facto de haver um número de escolas tão grande, será porque elas não eram 

boas? Não desenvolviam projectos de qualidade? Não será que era aqui aquela dicotomia entre a quantidade e 

a qualidade que se colocava...? 

 

R81 Nós desafiámos-nos, nós desafiámo-nos sempre com essa questão, não é? Porque achávamos que o que era 

importante era garantir a qualidade, mas tínhamos que encontrar o balanço, o equilíbrio... 
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P82 Pois, pois... 

 

R82 ... entre o garantir a qualidade e o não travar... 

 

P83 Pois, vocês também tinham pena! 

 

R83 ... um movimento e um entusiasmo, que nós sabendo que não, que apesar de haver algumas fragilidades 

nalgumas escolas, ou em todas as escolas, podemos dizer assim, não há, é como a saúde... nós estamos saudáveis 

agora e daqui a 5 minutos, qualquer coisa pode acontecer e, e estamos com uma telha de todo o tamanho, não é? 

(Risos) Porque houve um aborrecimento, e a certa altura já, em termos de saúde mental já, pronto, vamos dizer que sim 

senhora, temos saúde mental, mas pronto... isso na área da própria saúde mental, isso pode variar durante o dia, e a 

saúde é de facto uma coisa que, em permanente equilíbrio, não há um estado, apesar de ter sido assim definida pela 

OMS...   

 

P84 Hum, hum... 

 

R84 ... mas de facto é um estado muito efémero... 

 

P85 Volátil, sim! 

 

R85 ... é um contínuo, mas é um contínuo de equilíbrio... 

 

P86 Mas quer dizer, quando, quando... 

 

R86 ... e de certo aqui nós tentámos equilibrar... 

 

P87 Pois, essa vontade! 

 

R87  ... aquilo que era uma vontade enorme de integrar, porque essa vontade grande de integrar manifestava, 

primeiro: o reconhecimento de que aqueles eram os princípios, eram bons princípios,... 

 

P88 Hum, hum! 

 

R88  ...aqueles que se tinham que subscrever para entrar na Rede, não era porque se ganhava muito dinheiro por 

entrar na Rede (Risos)... 

 

P89 Obviamente! 
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R89  ...porque era pouco, era absolutamente simbólico! E eram as oportunidades de formação,... 

 

P90 Pois, pois! 

 

R90 ... aliás, nós fizemos o questionário mesmo dirigido, porque a certa altura pensámos “Mas por que é que tanta, 

por que é que todos querem entrar na Rede?” (Risos) Era quase uma pergunta que nós próprios ficávamos perplexos 

com, com o movimento nacional! E fizemos, dirigimos esse questionário às escolas, e as respostas que obtivemos 

privilegiaram a formação... 

 

P91 Hum, hum... 

 

R91  ...as oportunidades de formação... 

 

P92 De formação! 

 

R92 ...quer a formação em serviço, quer a formação ao nível dos inter-escolas, que eram formações em que se 

discutiam casos concretos, que eram escolhidos pelas escolas e pelos centros de saúde e pela comunidade, muitas 

vezes entravam os pais a, a autarquia... 

 

P93 Hum, hum. 

 

R93 ...a paróquia... portanto em cada sítio vinham aos chamados inter-escolas, os elementos que as escolas e os 

centros de saúde, que eram os parceiros principais, achavam que faziam parte do processo, e portanto, estes inter-

escolas eram olhados como oportunidades de crescimento, não é? E naturalmente que, face a uma realidade destas, 

por um perfeccionismo que nós tentávamos melhorar o mais possível, mas que tínhamos, que não podíamos bloquear e 

tornar elitista...                                                                                                                            (31:07) 

 

P94 Pois! 

 

R94  A Rede, não é, ao fim e ao cabo era uma oportunidade de aproveitar a motivação de muita gente para dar 

formação, para pôr as pessoas a falar umas com as outras, para juntar pessoas de sectores diferentes, para criar redes 

no terreno que, como se verificou, ficaram para além do processo ao nível central, portanto, cai o nível central em 

termos de coordenação, mas consegue-se manter em muitos sítios o funcionamento em rede ao nível local! 

 

P95 Hum, hum! 

 

R95 E isso foi de facto a demonstração de que a Rede valia a pena em termos de,... 
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P96  Hum, hum! 

 

R96  ... em termos de tecido social! 

 

P97  Hum, hum! 

 

R97  E a proposta da educação sexual, porque nós não tínhamos, nós tínhamos a tal pessoa... eu ia a dizer, nós 

tínhamos um sector de avaliação de todos estes CD-ROMs que vinham preenchidos, portanto nós podíamos fazer o 

diagnóstico do que é que eram prioridades a nível nacional, e portanto produzir materiais, discutir, fazer estudos no 

âmbito das prioridades a nível nacional, portanto quando saiu a legislação sobre educação sexual, obviamente a 

prioridade seria a educação sexual, eu já percebi que está muito informada, portanto não vale a pena irmos... 

 

P98  (Risos) 

 

R98  ...buscar documentação, porque deve ter acesso aos vários relatórios... E aproveitei e fiz um inquérito... 

 

P99 Mas tinha alguma parceria com alguém? 

 

R99 ...um inquérito às escolas, portanto passados 8 meses depois de ter saído a legislação para perceber se havia 

alguma... foi uma oportunidade que nós não quisemos perder, dado o interesse político que havia no assunto... 

 

P100 Mas esses relatórios não tenho! 

 

R100 Tem, porque estará publicado numa revista “Promotion and Education: The Efectivness of this Promotion... 

(?)” (Discurso sobreposto) 

 

P101  Não, tenho, não tenho! Nunca ninguém me falou disso, é a primeira vez! 

 

R101  Ah! 

 

P102 Isto é assim, cada um detém uma parte do saber da história! Isso é que é engraçado! 

  

R102  Pois claro! Eu posso-lhe mostrar, até em alguns slides se quiser! Quer? 

 

P103 Quero... depois, ou pode enviar-me, ou dar uma referência que me permita aceder ao relatório... 

 

R103 É um artigo que foi publicado na... 
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P104 Está bem! Então mas... 

 

R104 … revista “International Journal for Health Promotion and Education”. 

  

P105 Com base nesse questionário que tinham feito! 

 

R105 Com base neste questionário sobre educação sexual, em que no fundo, o que é que se consegue perceber 

ali? Porque não havia, o grande interesse que nós teríamos seria ter a informação a partir dos alunos... 

 

P106 Pois! 

 

R106  ...mas isso, o “health behavior school children” seria uma boa fonte de informação, mas não foi possível 

estabelecermos...  

 

P107 Pois! 

 

R107  ...uma ligação com o “health behavior school children” porque não houve abertura! Porque se nós 

pudéssemos fazer essa análise, já seria uma análise que permitia perceber qual era, ao nível dos alunos, a sua 

sensibilidade em relação aos processos... 

 

P108 Hum, hum! 

 

R108 ...e se havia diferenças, ao nível dos comportamentos, ao nível... 

 

P109 Hum, hum! 

 

R109  Das suas atitudes! Não foi possível fazermos esse estudo porque não nos foi facilitada a base de dados, 

apesar de ter sido indicado pela OMS que deveria ser, que deveria servir essa base de dados também para a avaliação 

da Rede! 

 

P110 Pois! 

 

R110  Mas pronto, em Portugal isto não funcionou, há coisas que vão funcionando e outras que não se consegue... 

 

P111 Outras que não! 

 

R111 O facto é que esse questionário foi feito ao nível do sistema educativo, portanto foram cinco mil e tal respostas 

entre escolas, e acabou por ficarem válidas só quatro mil e oitocentas, mas pronto, aquilo era leitura óptica... 
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P112 Hum, hum! 

  

R112  ... houve algumas que não se puderam aproveitar, e verificou-se que realmente as escolas que pertenciam à 

Rede demonstravam uma ligação muito mais próxima com a comunidade, com os pais, com a autarquia,... 

 

P113 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R113 Naturalmente com o centro de saúde, pois era... 

 

P114 Claro! 

 

R114  ...um dos princípios que tinham que ter, e com as associações de estudantes no caso do ensino secundário, 

que se sentiam mais capacitadas, apesar dos números a nosso ver ainda serem baixos, mas demonstravam realmente 

maior capacidade, nós fizemos uma análise Qui-quadrado...    

 

P115 Hum, hum! 

 

R115 ...com um estudo estatístico entre escolas que... 

 

P116 Diferentes! Hum, hum! 

 

R116 Era licenciadas e não licenciadas, e de repente verificámos que o processo tinha conseguido a mobilização da 

comunidade, institucional, política, a partir de uma triangulação de dados que foi este estudo que nós poderemos 

chamar “Estudo Comunitário Comparativo”, as entrevistas aos stakeholders e os estudos internacionais de avaliação 

que foram feitos, o estudo nacional que foi feito pelo Instituto Nacional de Administração, sobre a estratégia de 

avaliação do impacto da estratégia de combate à droga...  

 

P117 Hum, hum... 

 

R117 E toxicodependência, que valorizou muito o trabalho da Rede, e achou que o impacto tinha sido muito 

positivo...  

 

P118 Hum, hum! 

 

R118 Como dois outros, duas outras avaliações, encomendadas pela Comissão Europeia à Universidade Livre de 

Bruxelas, o EVA2 e o EVA3, que, de facto reconheceram Portugal como um dos países que tinha uma boa avaliação e 

que de facto o processo da Rede das Escolas Promotoras de Saúde era um processo que contribuía na sua globalidade 

para um avanço em termos de qualidade de processo e de qualidade de bem-estar na escola... 
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P119  Hum, hum... 

 

R119  E havia ainda um outro, que é o do OEDT, não é? Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência 

que também conhecia... 

 

P120  Sim! 

 

R120 ...que o Movimento, o Movimento das Escolas Promotoras de Saúde, e é assim uma coisa, e agora referindo-

me novamente àquilo que eu estava a dizer, relativamente à qualidade, uma coisa é dizer “Esta é uma Escola 

Promotora de Saúde! Sem dúvida!”. E para isso há uma série, nós também temos um “Guia Ideal para a Avaliação das 

Escolas”... 

 

P121 Hum hum... 

 

R121 ... que permite a própria escola ver a, onde é que está a falhar... 

 

P122 Hum, hum... 

 

R122 O que é que ainda não tem e o que é que deveria ter, e nós sempre considerámos que não havia nenhuma 

escola que fosse... 

 

P123 Perfeita! 

 

R123  ... perfeitamente uma escola promotora de saúde, mas que tinha grandes capacidades para promover a 

saúde, e que estava num caminho de crescimento e de desenvolvimento da qualidade do seu funcionamento! Não é? 

Pronto, e portanto tudo isto é um processo de crescimento, de desenvolvimento, de consciencialização das pessoas, 

dos professores, dos pais, dos alunos, que não deveríamos travar, e que deveríamos tentar sustentar da melhor 

maneira...  

 

P124 Pois! 

 

R124 E a maneira que nós estávamos a pensar agora nesta, nesta fase que foi entretanto bloqueada era realmente 

que as próprias autarquias também se envolvessem neste processo de maneira a garantir alguma sustentabilidade do 

processo ao nível local! 

 

P125 Hum, hum! Hum, hum! 
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R125 Não é? Considerando que quanto mais autónomas, porque a nossa perspectiva foi sempre esta, da 

autonomia, não é? Quanto mais autonomia houvesse, maior capacidade de sustentabilidade do processo ao nível local! 

(40:08) 

 

P126 Hum, hum, hum, hum! Vocês são talvez inovadores nessa questão de chamar “rede”. Creio que não 

haverá outras redes, pelo menos chamadas assim na educação, designadas como tal. Qual era a vossa ideia, 

quando chamaram “rede”, ou isso é apenas porque vinha assim...                  

                                                                       

R126 Era rede! 

 

P127 Porque vinha assim... 

 

R127  Não, era “rede”! Era “rede” porque os inter-escolas, por exemplo eram feitos com rede, com escolas de vários 

sítios, quase todos por exemplo eram na base da zona geográfica a que pertenciam, e por exemplo, uma escola do 

primeiro ciclo articulava-se com uma escola do segundo ciclo, e levava, passava a levar os alunos do primeiro ciclo a 

visitar a escola antes de irem para lá, os recursos começaram a ser partilhado, a comunicação entre as escolas e 

centros de saúde, portanto... 

 

P128 A comunicação entre elas, também... 

 

R128 Começou-se realmente a construir uma rede! Quando surge, e eu agora vou fazer aqui um à parte, que tem a 

ver com os últimos anos, quando surge um projecto da Segurança Social, que se chama “Rede Social”... 

 

P129 A “Rede Social”! 

 

R129 Eu vi muito esse projecto como um óptimo projecto para se ligar com este, e grandes potencialidades nesse 

projecto para a promoção da saúde... 

 

P130 Hum, hum! 

 

R130 Para o desenvolvimento das comunidades em rede! 

 

P131 Sim! 

 

R131 Não é? Para criar um, para trabalhar no tecido social,... 

 

P132 Hum, hum! 
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R132 A coesão social! Que é um dos grandes dramas, em muitos países, que às vezes têm programas fantásticos, 

mas que lhes falha a coesão social e que têm dramas terríveis, não é? É o caso de Inglaterra... 

 

P133 Hum, hum! Hum, hum. 

 

R133 A Inglaterra tem programas de promoção da saúde fantásticos! Fantásticos! De referência,... 

 

P134 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R134 ...de estudo, comprovadamente efectivos, mas que depois têm dramas terríveis, e isto tem a ver também com 

questões de cultura, de desenvolvimento social, e portanto não nos podemos focalizar apenas em programas que 

academicamente são muito bons, e que até, em termos de comunidade são muito bons, mas que acabam por abranger 

uma comunidade relativamente restrita, não criando a tal coesão social que é necessária,... 

 

P135 Hum, hum. Hum, hum! 

 

R135 ...e aliás que está demonstrado, que é um dos determinantes da saúde fundamentais, tanto que, por exemplo 

em comunidades, há estudos feitos até nos EUA em comunidades com uma forte coesão social, comparando com 

outras comunidades... 

 

P136 Hum, hum! 

 

R136 ...que têm os mesmos tipos, o mesmo tipo de factores de risco, por exemplo, o tabagismo... 

 

P137 Hum, hum... 

 

R137 Não têm por exemplo a mesma taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares ou de morbilidade... 

 

P138 Hum, hum! 

 

R138 Por determinadas doenças, beneficiando sempre aquelas que têm maior coesão social, porque a coesão 

social constitui-se como um factor protector das doenças!  

 

P139 Exactamente! Hum, hum, hum! Dentro dessa, dentro dessas várias áreas que vocês tinham no 

programa, porque ele era o “chapéu-de-chuva”, era a educação para a saúde, não é?  

 

R139 Sim! 
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P140 A... 

 

R140  O “chapéu-de-chuva” não era educação só, não era só educação para a saúde! Era educação para a saúde... 

sim! O “chapéu”, o grande “chapéu-de-chuva” era educação para a saúde, mas a promoção da saúde é educação para 

a saúde com políticas... 

 

P141 Hum, hum. 

 

R141 E por isso, por isso, não era só educação... 

 

P142 Não era só agir, mas era pensar... 

 

R142 ...porque os dirigentes dos centros de saúde e das escolas, por exemplo, tinham que assumir politicamente... 

 

P143 Hum, hum, um compromisso! 

 

R143 Que tinham uma política interna da organização que dirigiam, que apontava e facilitava determinado tipo de 

acções e de comportamentos! 

 

P144 Hum, hum! Hum, hum. Em termos da educação sexual e do lugar que ocupava, como é que, como é 

que acha que isso apareceu, aparecia na “Rede”? Havia muitas escolas a trabalhar ou menos, ou era uma área 

menor, as pessoas escolhiam trabalhar, porque elas definiam as prioridades, as escolas escolhiam igualmente 

essa como outra qualquer, quando precisavam de apoio faziam parcerias com o centro de saúde, imagino, mas 

havia outros parceiros, mesmo a nível de organizações não governamentais, não havia... 

 

R144 Sim, sim! 

 

P145 Como é que era o, o peso digamos, dessa, dessa área mais específica dentro... 

 

R145 Esta área, é uma área, que faz parte... 

 

P146 É porque ela é mais polémica, não é? É mais complexa, é mais difícil, se calhar... 

 

R146 É mais, é, é inevitável que se está numa sala de aulas, está numa escola com jovens, o ser humano é 

sexuado, não é? 

 

P147 Hum, hum! 
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R147 E portanto é inevitável que isso aparece com... 

 

P148 Hum, hum... 

 

R148 ...porque estamos a lidar com seres humanos, não é? E, e todas as oportunidades que surgem, quer em, em 

pátios de recreio, quer em sala de aula, são oportunidades de ajudar a ter uma determinada perspectiva, em termos de 

sexualidade... e isso obviamente que implicava com os próprios adultos e com a sua sexualidade, e com as suas 

vivências e experiências, o que queria dizer que nem todas as pessoas se sentiam à vontade nessa área! 

 

P149 Hum, hum! 

 

R149 E portanto era importante que ninguém, que não se sentisse à vontade nessa área, tivesse que desempenhar 

esse tipo de funções. 

 

P150 Hum, hum. 

 

R150 Porque poderia ser até contraproducente para os jovens! Agora, obviamente que era um trabalho de 

desbloquear muitos tabus, de assegurar que era uma área que não era preciso ter uma formação especializadíssima, 

mas que era preciso ter um bom senso, era preciso ser-se genuíno, era preciso ser-se uma pessoa capaz de entender, 

ouvir os outros, e perceber e... e manifestar, manifestar-se como pessoa, como adulto! Isto falando agora dos 

professores, não é? 

 

P151 Vocês tinham alguém dentro da vossa equipa, a nacional que estivesse mais ligado a esta área da 

educação sexual ou não, ou toda a gente trabalhava com todas as áreas independentemente da sua formação... 

 

R151 Toda a gente trabalhava com todas as áreas, mas naturalmente que havia pessoas com mais vocação para 

estas áreas! Obviamente, não é? 

 

P152 Hum, hum! 

 

R152 E havia, havia um protocolo com a APF, que era uma organização que fazia muito trabalho de formação ao 

nível de, ao nível local e ao nível regional, e portanto nem sempre... era conseguido tudo aquilo que nós queríamos, 

não é? Porque às vezes, e percebia-se que havia escolas que ofereciam alguma resistência a abordar essa área, mas... 

estávamos confiantes de que o facto de haver formação, de haver outras escolas que abordavam claramente essa 

área, aliás alternou-se, portanto durante todos os anos foi sempre a alimentação a prioridade, e no ano em que saiu a 

legislação, passou a ser a educação sexual,...  

 

P153 (Risos) 
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R153 ...que normalmente estava em segundo ou terceiro, também não, também estava sempre num dos primeiros, 

nas primeiras prioridades, mas quando saiu a legislação então tornou-se de facto a primeira prioridade! Obviamente 

todas as escolas sentiam grande necessidade de apoio nesta área, e haviam alguns materiais de suporte, com certeza 

que os conhece... 

 

P154 Esse conheço! Esse! (Risos) Os outros... Esse, esse não conheço, esse não, nunca apanhei... Esse 

que me ia mostrar também não! Isto não sei se é uma coisa... 

 

R154 Este é... 

 

P155 ... de planeamento, não é? 

 

R155 ... uma publicação conjunta entre a educação e a saúde! 

 

P156 Hum... este também não! Aqueles outros dois sim! A gente vai apanhando... 

 

R156 E portanto o facto de... E este? Este boletim foi o marco (discurso sobreposto)... 

 

P157 Esse também não, esse boletim não apanhei, aliás... 

 

R157 De facto este é o boletim temático (discurso sobreposto)... 

 

P158 ... no Ministério são muito complicados, no Ministério foi muito complicado obter assim 

documentação... 

 

R158 No Ministério, portanto... 

 

P159 Ministério da Educação 

 

R159 .... foi ao Ministério da Educação... 

 

P160 Mas eu agora vou ao Centro de Documentação... 

 

R160 Mas olhe, há pouco tempo? 

 

P161 Pouquíssimo! (Risos) Eu ando a fazer recolha de dados agora! 

 

R161 Ah! Pronto, este de facto é um número que... 
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P162 Saiu um boletim... 

 

R162 ... cada um era temático... 

 

P163 De três em três meses? Qual era a periodicidade? 

 

R163 Mais ou menos, mais ou menos...  

 

P164 Hum, hum! Será que eles estão no Centro de Documentação da...                         (50:02) 

 

R164 Eu espero que sim... 

 

P165 Pois! 

 

R165 Se não levar hoje, também pode vir cá consultar, não tem problema nenhum! 

 

P166 Pois, pois... 

 

R166 E aliás, este, eu tenho, eu tenho sido muito sovina com (Risos) estes materiais, porque quem está a trabalhar 

nesta área... 

 

P167 Pois, pois é! Mas convém guardar as coisas porque por exemplo este não existe, este é muito difícil, 

este é muito difícil de encontrar! 

 

R167 Pois é, é! Se está a trabalhar nesta área, se está a trabalhar na área da educação sexual... 

 

P168 Estou! 

 

R168 Deixe-me ver este, este... boletim especificamente sobre educação sexual... 

 

P169 Pois, pois! 

 

R169 ... posso-lhe dar este exemplar! 

 

P170 Ou então tiro cópia e depois faço-lhe chegar cá! Meto num envelope de correio e faço chegar... 

 

R170 Não, não é necessário, não é necessário! 
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P171 É? Se não também há... 

 

R171 E aí vai perceber qual era a abordagem, quer dizer... 

 

P172 Pois! Hum, hum! 

 

R172  ...portanto nós tínhamos sempre alguém de uma região, alguém do local, alguém da educação ou alguém da 

saúde de forma a que todos sentissem que não havia a soberania de ninguém sobre ninguém, todos eram igualmente... 

 

P173 Hum, hum! 

 

R173 Importantes, e é verdade! Realmente a... 

 

P174 A Isabel ainda estava lá quando, quando surgiu a célebre polémica com os pais e que apareceu aquela 

coisa no Expresso, sobre a educação sexual e os materiais da APF. Estava lá ainda? 

 

R174 Sim... 

 

P175 Como é que isso foi vivido? Questionaram-na...? 

 

R175 Ah! Sobre os materiais da APF, que os materiais eram (Discurso sobreposto)... 

 

P176 Foi em 2006, creio... 

 

R176 Não, isso já não estava... 

 

P177 Já não estava! 

 

R177 Já não estava! Eu vim para aqui em 2003.  

 

P178 Pois! 

 

R178 Portanto já não estava! Já não estava, mas foi tudo muito contestado e depois acabaram os relatórios quer do 

Conselho Nacional de Educação, quer aquele do grupo técnico de educação sexual... 

 

P179 Hum... 
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R179 .... nomeado pela Ministra da Educação, de reconhecer que os materiais eram absolutamente... bons e não, 

não eram nada daquela (Discurso sobreposto)... 

 

P180 Pois, o que não se percebe muito bem é o que é que incide, em que é que incide exactamente, em que 

é que incide a crítica, porque parece que lhe dizem que não se podia apoiar só porque vinha de trás, portanto, 

não é dada mais nenhuma questão em relação ao conteúdo! Portanto ao final da “Rede”, a justificação do 

ponto de vista do conteúdo, não há justificação, não é?  

 

R180 Não houve justificação! 

 

P181 Não lhe é dada nenhuma... 

 

R181  Não há justificação! 

 

P182 A não ser que era uma coisa que vinha de trás e portanto era necessário terminar com ela porque era 

uma coisa que vinha de trás! 

 

R182 Exactamente! Exactamente! Houve uma perfeita, que eu diria uma perfeita incúria! 

 

P183 Pois! 

 

R183 Que eu considero criminosa! 

 

P184 Pois! 

 

R184 Considero criminosa, porque acho que isto faz pagar caríssimo... 

 

P185 Pois... 

 

R185 ...o país, fez-se um progresso enorme em determinadas áreas em que as pessoas estava tão contentes, os 

profissionais de saúde estavam tão motivados, e é difícil conseguir isto, não é? 

 

P186 Claro, claro! Só paciência! 

 

R186 Faziam coisas que não... qual horas pagas? Não era... e legitimamente até o poderiam pedir, não é? Mas de 

facto as pessoas estavam tão envolvidas e tão entusiasmadas, tão motivadas, que trabalhavam à hora que fosse 

preciso! Se era preciso estar à noite com os pais, se era preciso adaptar os seus horários ao fim-de-semana, em tantos 

sítios que se faziam coisas lindíssimas, em que.. 
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P187 Hum, hum! 

  

R187 E todos trabalhavam nisso! E de facto, eu considero que é, eu considero que é criminoso...  

 

P188 Pois! 

 

R188 ...fazer uma coisa destas, que passa impune, é absoluta incúria, mas incúria com consequências... 

 

P189 Pois! 

 

R189 Com consequências graves, porque aquilo que se consegue avançar num processo destes, aliás eu tenho aí 

um poster, por acaso vou dar uma aula logo à tarde e vou, e vou mostrar, tenho aí um poster, que tem algumas coisas 

de banda desenhada (Risos) sobre a história da “Rede”, e de facto... obviamente o ser humano é cheio de contradições, 

e nós vivemos muitas contradições, nomeadamente a questão da autonomia. Foi, era, foi uma legislação que saiu, e 

que no entanto, quando se chegava realmente à autonomia, à prática (Risos) da autonomia, a coisa aí já era um 

bocadinho mais complicada! Porque por exemplo, eu tenho aqui... Deixe-se estar! Isto vai ser complicado depois... 

 

P190 Coisa grande, não é? (Risos) 

 

R190 Eu vou-lhe mostrar só porque acho que... 

 

P191 Ah pois!  

 

R191 Isto é também sobre as politicas e... (Ruído de fundo) 

 

P192 Não tem isso em nenhum suporte digital? (Ruído de fundo) 

 

R192 Tenho, tenho, tenho! (Ruído de fundo) 

 

P193 Então pronto, se calhar depois poderá depois enviar-me... Pois, aqui está completamente a história! 

(Ruído de fundo) 

 

R193 Pois tem, a história. Mas a questão, a questão da autonomia aqui, está a ver que é aquele livrinho? 

 

P194 Hum, hum! 

 

R194 Aquele livrinho, é um livrinho de auto-avaliação... 
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P195 Hum, hum! 

 

R195 ...das escolas... 

 

P196 E eles recebiam...? 

 

R196 E estes eram os Directores Regionais de Educação que quando viram o livro, primeiro não ligaram nenhuma, 

mas quando eu disse que ia, disse “Pronto, já que não se pronunciam, parto do princípio que estão de acordo, portanto 

vamos publicar!”. Nessa altura eles começaram a ler e “Ai não, isto não pode ir para as escolas!” “Mas não pode ir para 

as escolas porquê?” “Porquê?! Porque as escolas assim ficam a saber os direitos que têm e quem lhes ensina porque 

há muitas coisas que nós não podemos responder!”. Não, realmente a perspectiva da autonomia tem também, contém 

em si o conceito de responsabilização... 

 

P197 Claro! Pois! 

 

R197 ... e portanto eu tenho a certeza de que as escolas, ao receberem um material destes vão tentar fazer o melhor 

que conseguirem, sem irem pedir a, sem irem reivindicar, porque não é esse o espírito que está por detrás disso,... 

 

P198 Que está por detrás disso! Já reparei! 

 

R198 ... o que está por detrás é a capacitação das comunidades, a capacitação das escolas, portanto, tenho aqui a 

cena (Risos) de apresentação porque... 

 

P199 (Discurso imperceptível) 

 

R199 ...depois eles finalmente aceitaram, mas o princípio foi muito complexo... (Ruído de fundo), já agora, pronto e 

depois há...o que é que fizemos? Para tentar o reconhecimento ao nível do sector da educação... 

 

P200 Hum, hum... 

 

R200 Era muito importante haver publicações que fossem dos...  

 

P201 Hum, hum... 

 

R201 Organismos do... 

 

P202  Dos Ministérios! 
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R202 ...Ministério que integrassem a promoção da saúde! Daí termos feito várias coisas, e que a estrutura da 

Rede... 

 

P203 Naquele não participou... (Risos) 

 

R203 Em qual? 

 

P204 No dos Direitos Humanos. (Risos) 

 

R204 A... 

 

P205 Eu trabalhei muitos anos no IEQ(?)  

 

R205 Aquele estava fora, naquele estava fora... 

 

P206 Trabalhei até 99, 2000, em 2000 saí! É que fui para ESE onde eu agora trabalho... 

 

R206 De Setúbal? 

 

P207 Sim! 

 

R207 Hum, hum. Pois... 

 

P208 Agora, se a Isabel continuasse como previa essa continuidade da Rede? Como é que, não sabendo... 

(Discurso imperceptível) se vão fazer alguma proposta, se tipo continuasse, se tivesse as condições do poder 

político para continuar, como é que previa a sustentabilidade dessa Rede? Como é que ela podia vingar, 

disseminar-se, fazer parte do sistema...? 

 

R208 (Risos) Olhe, considerando a situação actual... só verdadeiramente tem sustentabilidade se forem assumidas e 

adoptadas ao nível local... 

 

P209 Pois, isto agora, isto agora... (Discurso sobreposto) 

 

R209 As escolas... há um protocolo de... (Discurso sobreposto) 

 

P210 A responsabilidade passou para a escola, pronto! 

 

R210  Pronto, mas isso, mas é bom é que haja...  
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P211 Antes de mais nada... 

 

R211 A responsabilidade passou para as escolas, mas não é preciso haver formação! Parece que há iniciativas de 

formação, eu tenho acompanhado mais ou menos isso, parece que há iniciativas de formação dos professores, mas era 

importante que houvesse obrigação com o sector da saúde. E o que é que se passa ao nível do sector da saúde? As 

coisas estão complexas nessa área de, daquilo que se chamava a saúde escolar, e que se chama a saúde escolar, mas 

agora com a criação das Unidades de Saúde Familiar, isso não está muito incentivado, porque, porque pertence a 

outro, a outro pacote, diria assim, não é, há tantas transformações, que é necessário ver de que maneira, é que 

integrado na prestação dos cuidados de saúde é, essa parte é valorizada! Porque ao nível do poder político o que é que 

importa? Importa é que o poder político reconheça e legitime o tempo que os profissionais de saúde passam a fazer 

este tipo de investimento... 

 

P212 Sim! Isso não acontece, não é? Esse é um dos problemas...                                   (1.00.18) 

 

R212 Se não têm reconhecimento, se o tempo lhes é exigido só para fazerem x consultas... 

 

P213 Não têm não! 

 

R213 ... essa impossibilita, inviabiliza esse tipo de trabalho, a não ser que haja uma comunidade que já tem uma 

preparação... 

 

P214 Mas a ideia que eu tenho é que praticamente são os médicos de saúde pública que fazem este tipo de 

trabalho, os outros não fazem, não é? 

 

R214 Pois, mas é preciso os médicos de saúde pública, mas há, havia, agora neste momento não sei exactamente 

qual é a situação, mas sei que é complexa! 

 

P215 Quando as coisas estavam complicadas os outros médicos também têm sensibilidade...? 

 

R215 Têm, têm! Os médicos de família têm, têm e as coisas funcionavam bem articuladas, uns mais outros menos, 

porque como vê, é como as questões de educação sexual há pessoas que não têm, por e simplesmente não eram 

capazes de tocar essa área... 

 

P216 Hum! 

 

R216 ...mas outras há que até... é preciso, é preciso fazer um esforço no sentido até de desbloquear as coisas, não 

é? E, e no sentido de aprender com os outros, de estudar e de partilhar as experiências! Pronto, e é aí, é esta filosofia 

de partilha de experiências... 
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P217 Pois! 

 

R217 ...de partilha do conhecimento, de partilha de aprendizagem, perceber que é errando, corrigindo e melhorando, 

e que ninguém é perfeito e que não há situações perfeitas, mas há situações em que se pode ir caminhando... 

 

P218 Hum, hum... 

 

R218 Agora é preciso que se deixe caminhar! E a certa altura dá a sensação de que há um bloqueio, que nem 

sequer se consegue identificar onde... 

 

P219 Pois! 

 

R219 Porque... e depois é um bloqueio e dispersão! Há uma dispersão de recursos... 

 

P220 Hum, hum! 

 

R220 Há um... acho que não há, o que eu senti neste período, e eu agora tenho que começar a... 

 

P221 Sim, sim! Vamos terminar! 

 

R221 ... o que eu senti neste período, em que tive o privilégio de estar à frente da Rede, e da promoção da saúde em 

meio escolar, foi que havia uma estratégia convergente... 

 

P222 Hum, hum... 

 

R222 Da saúde, da educação... 

 

P223 E da educação. Foi talvez a coisa mais inovadora, não é? Para além da Rede, Rede! 

 

R223 Muito importante! Aliás, este poster é exactamente sobre as políticas daquela altura, e em que havia 

claramente, havia um movimento no sentido da autonomia dos centros de saúde, dos chamados centros de saúde de 

terceira geração, que enfim, que nunca se concretizaram propriamente, mas havia, havia a noção de que podia ser 

assim, não é? Havia a autonomia, o processo de autonomia das escolas, da flexibilização do curriculum, da adaptação 

do curriculum aos contextos, portanto, havia aí um conjunto, aliás, o agrupamento de escolas, sistemas locais de 

saúde... 

 

P224 Isso é a disseminação das escolas, é pelo todo? 
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R224 É, é! Porque nós nunca... 

 

P225 É porque nós ás vezes não... 

 

R225 Quando havia, por exemplo num sítio em que nós não tínhamos capacidade, pelos recursos humanos para 

apoiar, não tínhamos capacidade para integrar mais do que duas escolas, o que era suposto, não é? Porque o centro 

de saúde não tinha capacidade, porque tinha uma série de compromissos ao assinar o contrato, nós privilegiávamos 

sempre as mais desfavorecidas... 

 

P226 Pois... 

 

R226 Não é? Porque era uma questão de, exactamente de evitar que a escola, a ideia era que a Rede ajudasse os 

que tinham mais dificuldades a com outros superarem-nas melhor!  

 

P227 Pois! 

 

R227  Não é? Está ali um conjunto de... 

 

P228 Depois de sair, nunca mais foi escutada, ouvida, chamada para dar parecer sobre a definição das 

políticas? 

 

R228 Fui, fui ouvida pelo Conselho Nacional de Educação, fui ouvida pelo grupo técnico de, de...  

 

P229 De educação sexual! 

 

R229 Educação sexual... 

 

P230 Que depois mudaram para educação para a saúde! 

 

R230 Cá está! É essa que tanto pode ser educação sexual como depois quando calha... 

 

P231 Também pode ser educação para a saúde! (Risos) 

 

R231 (Risos) Vai calhando! 

 

P232 Pois... 
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R232 (Ruído de fundo) E portanto, neste momento, depois, depois aparecem protagonistas que estão mais 

interessados no seu protagonismo pessoal do que... 

 

P233 Hum, hum... 

 

R233 Do que na evolução das coisas (Toca o telemóvel)... Eu peço desculpa! 

 

P234 Não, não há problema nenhum! 


