
SÍNTESE ARGUMENTÁRIO CATARINA 

 
1.A Fundação foi criada para esboçar outras políticas e formas de actuação (diferentes da Comissão 
Nacional de Luta contra a SIDA ). A missão é criar uma ideia de comunidade contra a SIDA, também ao 
nível da prevenção, mas com o principal objectivo de apoio directo a pessoas infectadas e seus 
familiares. Há uma parte das estruturas viradas para a prevenção - o CAAJ, que é quem faz o apoio às 
escolas, a educação pelos pares e depois o apoio aos adolescentes, o resto dos projectos da Fundação 
são dirigidos para pessoas infectadas. 
(“Todos estes nossos utentes que recorrem a nós, e que realmente querem modificar o seu estilo de 
vida, fazem um projecto de vida connosco e têm essas oportunidades, portanto eu acho que estas coisas 
são únicas, não é, porque há poucas instituições a fazer isso, e que estas pessoas precisam desse 
apoio.”) 
(“O nosso plano nacional de Saúde não comporta a parte da prevenção… e portanto isso acho que é 
uma coisa péssima porque a prevenção está na base desta área e se for esquecida nós no futuro vamos 
pagar caro isto tudo!) 
 
2. O trabalho actual da Fundação nas escolas centra-se: 
 
- num projecto de educação pelos pares (não são acções pontuais), contratualizado para três anos, com 
as mesmas turmas, incindindo nos 7º, 8º e 9ºanos. 
- os professores (colaboradores da fundação) trabalham com os pais dos alunos dessas turmas e com os 
restantes professores da turma,  
- os professores são destacados pelo ME para o trabalho na FPCCS 
- O trabalho desenvolve-se em torno dos comportamentos de risco (também o consumo de substâncias 
psicoactivas) e das doenças sexualmente transmissíveis (mas também a prevenção da gravidez na 
adolescência) e ainda a componente da relação com a família. 
- O projecto assenta nos voluntários (jovens universitários sobretudo) que trabalham com os jovens na 
escola e que têm uma formação científica e pedagógica na FPCSS. 
- A intervenção nas escolas ocorre privilegiadamente nas ACND - Formação Cívica e Área de Projecto. 
 
3. O trabalho anterior, desenvolvido na base de um protocolo com o ME, pelo qual a FPCSS obtinha um 
determinado financiamento foi também positivo, e deveria continuar nesses moldes. Fazia sentido 
porque se tratava de aproveitar o que já existia na sociedade civil e mobilizar para o interior das escolas. 
(“Nós tínhamos um protocolo antigamente e agora não há protocolos (…) Mas tivemos um protocolo, 
sim! E realmente com as novas directrizes acabou-se com esses protocolos, mas também não se viu 
nada em substituição, porque aquilo que eu costumo ver nas escolas pelos pedidos que nos fazem… 
não temos visto...”) 
(Foi o aproveitar o que havia na comunidade e que estava bem feito, e poder (...) Porque nós estamos 
directamente ligados às pessoas, e as pessoas recorrem a nós porque é lhes mais fácil, nós vemos isso 
pelos utentes, os utentes que recorrem. Porque estamos no terreno, estamos mais acessíveis, não há 
tantas burocracias, não é?) 
 
4. O apoio aos projectos da Fundação por parte de vários ministérios tem sido transversal aos vários 
governos, de uma forma ou de outra esse apoio tem sido sempre possível. Os governantes percebem 
essa relação como de ganhos mútuos. 
(O nosso relacionamento foi sempre muito bom! Independentemente da cor política (…) eu acho que isto 
quer dizer que o projecto é bom, porque se não nós íamos mudando de governos e nós ficávamos com 
os projectos em braços (…) Qualquer um dos governos tem acarinhado muito bem este projecto e têm-
no louvado…Portanto é porque realmente ele é bom!) 
“Nós começamos com um projecto, o projecto quando é bom, só é inteligente o governante que o aceitar, 
não é. Porque realmente se está a ter sucesso, a Fundação desenvolve o seu projecto e as pessoas que 
estão à frente dessas instituições também têm orgulho em dizer que têm um projecto que está a ter 
sucesso nas suas instituições. Ganhamos de ambas as partes. Eu acho que isto aqui é um benefício de 
parte a parte!” 
 
5. A metodologia privilegiada pela FPCSS para trabalhar as questões da Educação Sexual é a Educação 
pelos Pares. 
 

 


