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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (DAR) 

X Legislatura/ 4ª Sessão 
Plenária 

XI Governo DAR Nº89 DATA: 05-06-2009 

Pgs: 55-61/89-92 Contexto: “Foram aprovados requerimentos do CDS-PP, do BE e do PCP de avocação 
pelo Plenário da votação na especialidade, respectivamente, dos artigos 3.º e 9.º, 
dos artigos 10.º e 14.º e do artigo 10.º do texto final, apresentado pela Comissão de 
Educação e Ciência, relativo ao projecto de lei n.º 660/X (4.ª) — Estabelece o regime 
de aplicação da educação sexual em meio escolar (PS). Após terem usado da palavra 
os Srs. Deputados Diogo Feio (CDS-PP), Ana Drago (BE), Miguel Tiago (PCP), Pedro 
Duarte (PSD), Pedro Nuno Santos (PS) e Heloísa Apolónia (Os Verdes), foram 
rejeitadas propostas apresentadas por aqueles partidos e foram aprovados, na 
especialidade, o n.º 8 do artigo 10.º e o n.º 2 do artigo 14.º do texto final, que 
também foi aprovado em votação final global, tendo proferido declaração de voto o 
Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP).” 

Sit. Parlamentar: debate 

Temos agora de votar três requerimentos, um do CDS-PP, um do BE e outro do PCP, de avocação pelo 
Plenário da votação, na especialidade, respectivamente, dos artigos 3.º e 9.º, dos artigos 10.º e 14.º e 
do artigo 10.º do texto final, apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, relativo ao projecto 
de lei n.º 660/X (4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar (PS). 
Dado ninguém se opor, vamos votar os três requerimentos em conjunto. 

Submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. 

Antes de votarmos, na especialidade, os artigos referidos, cada grupo parlamentar dispõe de 2 
minutos para fundamentar as suas propostas. 
Em primeiro lugar, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: O CDS pediu a avocação de alguns 
artigos, que foram recentemente discutidos na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, do texto final 
relativo ao projecto de lei que o Partido Socialista aqui entendeu apresentar relativo à educação 
sexual, numa postura muito curiosa de discutirmos aqui, no Parlamento, uma pequena parte de uma 
área disciplinar bem mais ampla, a da educação para a saúde. Para o Partido Socialista, essa já não 
merece qualquer discussão no Parlamento, porque, se calhar, a nível eleitoral, não interessa. 
Mas trago-vos também uma leitura, a do n.º 2 do artigo 43.º da Constituição: «O Estado não pode 
programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 
ideológicas ou religiosas». Os Srs. Deputados do Partido Socialista vão ouvir, muito proximamente, 
falar deste artigo. 
Temos a certeza da inconstitucionalidade do que neste momento nos foi proposto pelo PS. O PS não 
respeita o direito à liberdade de escolha por parte das famílias. O Partido Socialista e a sua maioria 
pretendem impor uma determinada directriz. Mas aqui estará sempre uma bancada que, unida, e sem 
qualquer espécie de dúvidas, estará contra essas vossas propostas. 

Não há, nesta matéria, qualquer espécie de divisão na bancada do CDS. Repito: não há qualquer 
espécie de divisão na bancada do CDS, ao contrário do que, por exemplo, sucedeu na bancada do 
Partido Socialista, quando se confundem, neste projecto de lei, questões que são de educação e 
questões que são de saúde pública. 
Vários Deputados do Partido Socialista (um deles está, neste momento, na primeira fila) 
demonstraram o seu incómodo em relação a essa matéria. 
Nós não nos ficamos pela demonstração de incómodo. Votámos contra, propusemos a eliminação 
desse artigo. Pura e simplesmente, o que aqui defendemos são as famílias, o seu direito de escolha e, 
sobretudo, a possibilidade de defenderem a educação que melhor entendam para os seus filhos. 
Somos daqueles que não confundimos o papel da escola com o das famílias. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra a Sr.ª Deputada Ana Drago. 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que a história da discussão dos 
projectos de educação sexual é lamentável. 
O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta no âmbito da educação sexual porque creio que era 
consensual, em muitos sectores da sociedade portuguesa, que havia um problema com a efectividade 
da educação sexual nas escolas, embora ela esteja consagrada na lei há mais de duas décadas. 
Portanto, o sistema educativo tem tido dificuldade em efectivar um direito dos jovens, que é o de 
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terem acesso a um conjunto de informação sobre sexualidade e educação no âmbito da sua vivência 
sexual, sendo uma realidade que, até hoje, não existe no sistema educativo. 
Na votação na generalidade, esse projecto do Bloco de Esquerda foi chumbado pela maioria do 
Partido Socialista e ficaram apenas para discussão os projectos do Partido Socialista e do PCP. 
À medida que a discussão na especialidade se foi prolongado na Comissão de Educação, Ciência e 
Cultura, o PS foi andando de recuo em recuo e, portanto, creio que se no início de todo este processo 
já tínhamos pouco ao nível do que era o projecto inicial do Partido Socialista agora ficamos com uma 
«mão cheia de nada». 
As 12 horas obrigatórias de conteúdos curriculares, no âmbito da educação sexual, ficam sem 
qualquer tipo de regulação ou de controlo, com os mecanismos de transversalidade nas diferentes 
disciplinas, incluídas numa área de educação para a saúde que não se percebe exactamente como é 
que se vai organizar. 
Ninguém sabe, ninguém tem a capacidade de controlar se estas 12 horas obrigatórias vão existir. 
Num outro aspecto muitíssimo importante, o da prevenção dos comportamentos de risco no âmbito 
da sexualidade, o Partido Socialista fez um recuo total. 
O artigo relativo à intenção original de distribuição gratuita de contraceptivos foi completamente 
esfrangalhado e, portanto, temos agora uma formulação absolutamente ambígua. 

O Sr. José Junqueiro (PS): — Não é verdade! 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — É verdade, porque foi o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos que o confirmou. 
Não o confirmou no debate da especialidade, mas confirmou-o aos jornalistas (e está escrito nos 
jornais), pois, quando lhe perguntaram se ia haver distribuição gratuita de preservativos nas escolas, o 
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos respondeu: «Depende«. Isto ç um recuo em toda a linha e ç 
gravíssimo,» 

Protestos do PS.» porque estamos a falar de saõde põblica e de prevenção de comportamentos de 
risco. 
Portanto, o compromisso inicial do Partido Socialista foi abandonado a meio da batalha, perante as 
pressões dos sectores mais conservadores da sociedade portuguesa. 
A implementação dos gabinetes de apoio e informação aos estudantes — a única virtude que ficava 
deste diploma — está atirada para daqui a dois anos. 

Portanto, o Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de propostas de modo a que haja distribuição 
gratuita de preservativos nas escolas. É um direito dos jovens e é fundamental para eliminar as taxas 
que temos ao nível da gravidez precoce e das doenças sexualmente transmissíveis, de modo a que 
estejam disponíveis aos estudantes já para o ano nos gabinetes de informação e de apoio. 

Aplausos do BE. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Sr. Presidente, Srs. Deputados: A alteração que o PCP propõe ao artigo 
10.º vai ao encontro do texto inicial proposto a esta Assembleia. Aliás, ela é exactamente igual ao 
número que constava do projecto de lei que foi aprovado. 
De facto, se este projecto estivesse mais uma semana em discussão na especialidade, hoje podíamos 
não ter projecto para discutir, porque o PS foi recuando e vacilando em questões centrais e foi 
procedendo a um retrocesso no alcance do projecto de lei que estava em discussão na especialidade. 
O que o PCP propõe para ser aprovado por esta Assembleia é a reposição do número que contempla a 
distribuição gratuita de contraceptivos pelos gabinetes de apoio e informação aos estudantes no 
ensino secundário. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Muito bem! 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — O PCP chegou a propor, em Comissão, que também fosse alargada essa 
distribuição gratuita aos estabelecimentos de ensino superior. Porém, o que o PCP propõe é a 
reposição do artigo textualmente igual ao que constava do projecto de lei inicial — pasme-se! — 
apresentado pelo próprio Partido Socialista. Não estamos sequer a propor a redacção do projecto do 
PCP. 
No entanto, consideramos ser extremamente importante que fique bastante clara, de forma a não 
restarem dúvidas, neste projecto de lei, para que ele represente o avanço que consideramos ser 
necessário dar neste momento, a distribuição gratuita, a pedido do estudante, do meio contraceptivo 
mais adequado, desde que não careça de prescrição médica, através do gabinete, em articulação com 
o Serviço Nacional de Saúde, o que já está previsto nos artigos anteriores. 
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O que o PS fez foi uma tentativa de confusão em torno deste artigo para permitir que, afinal de contas, 
depois de todo este trabalho, não haja contraceptivos nas escolas! 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Sr. Presidente, Srs. Deputados: O nosso país apresenta números, desde 
logo ao nível da gravidez na adolescência ou ao nível de contágio por doenças sexualmente 
transmissíveis, que nos devem envergonhar a todos. Estamos na cauda da União Europeia a este 
respeito. 
Portanto, por esta razão, justifica-se que o nosso sistema de ensino, a escola, desempenhe um papel 
relevante, complementar ao das famílias, no sentido de melhor preparar a nossa sociedade para 
alterar este estado de coisas, que, como disse há pouco, nos devia envergonhar a todos. Isso não nos 
distingue de muitas outras intervenções que já ouvimos hoje. 
Contudo, o PSD não considera que o Estado, ou seja, o Governo que conjunturalmente esteja em 
funções, se deva substituir às famílias, impondo as suas concepções éticas, morais, filosóficas ou 
ideológicas. 
Isso já nos distingue muito, nomeadamente da maioria socialista. 

Vozes do PSD: — Muito bem! 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Nesse sentido, o Partido Social Democrata apresentou uma proposta de 
alteração, em sede de especialidade, moderada, equilibrada, que visava precisamente conciliar dois 
grandes objectivos: por um lado, o de garantir a universalidade da educação sexual nas nossas escolas; 
por outro, o de garantir que os projectos educativos em cada escola são construídos, concebidos de 
baixo para cima através da comunidade educativa, com a participação dos professores da escola, mas 
também dos pais, dos encarregados de educação, o que nos parece fundamental. 
É necessário ainda assegurar que haja uma salvaguarda ao nível de algo parecido, se quisermos, com a 
objecção de consciência, de forma a que a escola possa isentar os alunos desta obrigatoriedade, 
nomeadamente quando houver um requerimento devidamente fundamentado por parte dos 
encarregados de educação. 
Ora, o Partido Socialista chumbou esta proposta equilibrada e moderada do PSD, por uma razão 
simples: porque insiste em manter aquele seu traço de carácter em que não prescinde de uma visão 
estatizante, de uma visão centralista, numa atitude que diria ser de uma nova engenharia social, em 
que pretende impor o seu ponto de vista a toda a sociedade, numa atitude própria de regimes 
totalitários e não democráticos. 
Ora, esta visão opressora da liberdade individual, opressora da confiança na sociedade que o PSD 
defende, põe-nos do outro lado da «barricada» do Partido Socialista 

Aplausos do PSD. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Aproveito para reafirmar a 
importância da iniciativa legislativa que hoje votamos na Assembleia da República. 
No segundo País da Europa com maior número de gravidezes na adolescência, num País em que os 
índices de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis nos jovens ainda são graves, todos os 
esforços são importantes, todos os esforços são poucos. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Só o PS é que não faz esforço nenhum! 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — Este diploma legal continua o esforço que o Governo tem feito 
desde 2005 para que a educação sexual seja efectiva, para que seja uma realidade em Portugal. 
A direita portuguesa conservadora, a direita portuguesa que perdeu o contacto com a população, 
continua a reproduzir preconceitos antigos e aproveitou, hoje, como sempre, a oportunidade para 
introduzir obstáculos à concretização efectiva da educação sexual. 

Vozes do PS: — Muito bem! 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — Querem a educação sexual, mas não querem muito, querem um 
bocadinho! Para nós, é demasiado importante aquilo que, hoje, estamos aqui a votar para que 
façamos apenas um bocadinho. 
Os partidos à esquerda do PS — PCP e Bloco de Esquerda — estão tão dedicados a criticar o PS, a 
distanciarem-se do PS, a distinguirem-se do PS que são incapazes de perceber e de reconhecer os 
avanços que temos inscritos nesta iniciativa legislativa. 
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O Partido Socialista, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, avançou para o debate na especialidade 
com abertura para integrar propostas dos partidos da oposição. Fizemo-lo, porque respeitamos o 
debate na especialidade. Integrar propostas dos partidos da oposição não é recuar, é respeitar os 
partidos da oposição, é respeitar o debate na especialidade. 

Vozes do PS: — Muito bem! 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — Quando o Partido Socialista não integra propostas dos partidos da 
oposição é porque a sua maioria absoluta está a «cilindrar» a oposição, quando as integra é porque 
está a recuar. 

O Sr. Presidente: — Queira concluir, Sr. Deputado. 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — O Partido Socialista, também com os contributos dos partidos da 
oposição, tem, hoje, um diploma melhor, um diploma responsável e equilibrado. Foi sempre esta a 
postura do PS neste debate e é isto que é este diploma. 

Aplausos do PS. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra a Sr.ª Deputada Heloísa Apolónia. 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Pois o problema, Srs. 
Deputados do Partido Socialista, é exactamente o que acabámos de ouvir, de uma forma enviesada, 
na intervenção do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. É que os senhores entenderam avançar apenas 
um bocadinho! Foi justamente esse o problema! Aquilo que vamos agora votar é diferente daquilo 
que votámos na generalidade. No processo de discussão na especialidade, o Partido Socialista recuou 
em relação à sua própria proposta inicial. 
Portanto, aqui andamos nós, assim, desde 1984: um passinho aqui, outro passinho ali, recuamos, 
avançamos mais um bocadinho,» Andamos permanentemente nisto! Todos estes anos depois, já 
podemos falar em décadas depois, ainda não temos a educação sexual generalizada nas escolas e os 
senhores continuam a criar entraves à disponibilização de preservativos nas escolas. Depois, vêm de 
falar de preconceitos! Pois os senhores também são preconceituosos! Entretanto, continuamos com 
os números de gravidez na adolescência que temos em Portugal, continuamos com os números 
assustadores de doenças sexualmente transmissíveis e, aqui, colocamos os preconceitos à frente das 
necessidades do País. Esta minha intervenção é apenas para lamentar esse facto. 

O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, vamos, então, proceder à votação, na especialidade, dos artigos 
3.º, 9.º, 10.º e 14.º do texto final, apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, relativo ao 
projecto de lei n.º 660/X (4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio 
escolar (PS), tendo em atenção as avocações requeridas e aprovadas. 
Assim, começamos por votar a proposta, apresentada pelo CDS-PP, de aditamento de um novo n.º 4 
ao artigo 3.º do texto final. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD, do PCP, do BE, de Os Verdes e de 
1 Deputada não inscrita, votos a favor do CDS-PP e de 1 Deputado não inscrito e abstenções de 3 
Deputados do PS. 

Era a seguinte: 

4 — A frequência do módulo de educação sexual é opcional. 

O Sr. Presidente: — Passamos à votação da proposta, também apresentada pelo CDS-PP, de 
aditamento de um n.º 5 ao mesmo artigo 3.º. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD, do PCP, do BE, de Os Verdes e de 
1 Deputada não inscrita, votos a favor do CDS-PP e de 1 Deputado não inscrito e abstenções de 4 
Deputados do PS. 

Era a seguinte: 

5 — A opção referida no número anterior deve ser realizada de forma expressa pelos encarregados de 
educação. 

O Sr. Presidente: — Vamos votar a proposta, apresentada pelo CDS-PP, de aditamento de um n.º 4 ao 
artigo 9.º do texto final. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PCP, do BE, de Os Verdes e de 1 
Deputada não inscrita, votos a favor do PSD, do CDS-PP e de 1 Deputado não inscrito e abstenções de 4 
Deputados do PS. 
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Era a seguinte: 

4 — Decorre para a família o direito de cooperar no planeamento da educação da sexualidade, 
contribuir para a definição de objectivos e selecção de estratégias, acompanhar o processo de tomadas 
de decisão. As associações de pais e encarregados de educação são parceiros fundamentais para a 
definição de programas e actividades extra-curriculares na área da saúde. 

O Sr. Presidente: — Passamos à votação da proposta, apresentada pelo BE, de alteração ao n.º 8 do 
artigo 10.º do texto final. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD, do CDS-PP e de 1 Deputado não 
inscrito e votos a favor do PCP, do BE, de Os Verdes e de 1 Deputada não inscrita. 

Era a seguinte: 

8 — O gabinete de informação e apoio assegura a distribuição gratuita de métodos contraceptivos não 
sujeitos a prescrição médica, designadamente preservativos, e em articulação com as unidades de 
saúde assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos que contêm carga hormonal. 

O Sr. Presidente: — Vamos votar a proposta, apresentada pelo PCP, também de alteração ao n.º 8 do 
artigo 10.º. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD, do CDS-PP e de 1 Deputado não 
inscrito e votos a favor do PCP, do BE, de Os Verdes e de 1 Deputada não inscrita. 

Era a seguinte: 

8 — No ensino secundário, o gabinete de informação e apoio deve assegurar aos alunos a distribuição 
gratuita de métodos contraceptivos não sujeitos a prescrição médica, existentes nas unidades de 
saúde. 

O Sr. Presidente: — Vamos votar o n.º 8 do artigo 10.º constante do texto final. 

Submetido à votação, foi aprovado, com votos a favor do PS, votos contra do PSD, do CDS-PP, do BE, 
de Os Verdes, de 3 Deputados do PS e de 2 Deputados não inscritos e a abstenção do PCP. 

Passamos à votação da proposta, apresentada pelo BE, de eliminação do n.º 2 do artigo 14.º do texto 
final. 

Submetida à votação, foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD, do CDS-PP e de 1 Deputado não 
inscrito, votos a favor do PCP, do BE, de Os Verdes e de 1 Deputada não inscrita e abstenções de 2 
Deputados do PS. 

Vamos, agora, votar o n.º 2 do artigo 14.º constante do texto final. 

Submetido à votação, foi aprovado, com votos a favor do PS, votos contra do BE, de 3 Deputados do 
PS e de 2 Deputados não inscritos e abstenções do PSD, do PCP, do CDS-PP e de Os Verdes. 

Passamos à votação final global do texto final, apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, 
relativo ao projecto de lei n.º 660/X (4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual em 
meio escolar (PS). 

Submetido à votação, foi aprovado, com votos a favor do PS, do PCP e de Os Verdes, votos contra do 
PSD, do CDS-PP, de 3 Deputados do PS e de 1 Deputado não inscrito e abstenções do BE, de 1 
Deputado do PS e de 1 Deputada não inscrita. 

A Sr.ª Matilde Sousa Franco (PS): — Sr. Presidente, permite-me o uso da palavra? 

O Sr. Presidente: — Faça favor, Sr.ª Deputada. 

A Sr.ª Matilde Sousa Franco (PS): — Sr. Presidente, quero apenas informar que vou apresentar na 
Mesa uma declaração de voto por escrito sobre a matéria que acabámos de votar. 

O Sr. Presidente: — Sr.ª Deputada, fica registado. 
Para uma declaração de voto oral, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Sr. Presidente, Srs. Deputados: O Partido Comunista Português votou 
favoravelmente este projecto de lei, que parte de um trabalho feito em torno de dois projectos de lei 
aprovados na generalidade, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. 
Consideramos que impulsionámos novamente esta discussão e que demos um contributo para que se 
retirassem possibilidades de boicote futuro ao cumprimento da legislação que diz respeito à educação 
sexual nas escolas. Também pensamos — e não retiro as palavras que proferi há pouco — que este 
projecto poderia ter ido mais longe, consolidando alcances e avanços progressistas, fazendo com que 
nas escolas portuguesas se distribuíssem gratuitamente contraceptivos, para os quais não é necessária 
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prescrição médica. No entanto, não consideramos que isso seja suficiente para que se considere que a 
lei não possa vir a constituir um avanço Porém, o que é importante dizer é que não há lei que resolva 
a vontade de boicote dos governos. E tanto este Governo como os anteriores não têm, desde 1984, 
qualquer pretexto ou desculpa para não cumprir a lei, porque, desde essa altura, existe uma lei de 
educação sexual nas escolas que espera por ser cumprida. Ainda que o diploma que hoje aprovámos, 
através desta votação final global, seja um contributo para a verdadeira concretização da educação 
nas escolas, de pouco valerá se os governos continuarem a insistir num boicote, à margem de lei, 
contra a implementação da educação sexual nas escolas. Ainda assim, estamos convencidos de que a 
lei que acabámos de aprovar pode ser uma forma de limitar essa tentação de boicote que os diversos 
governos têm vindo a demonstrar ao longo do tempo. 
Lamentamos o retrocesso conservador que o Partido Socialista sofreu ao longo da discussão na 
especialidade. Lamentamos o facto de o Partido Socialista ter votado contra o seu próprio texto inicial 
no que toca à distribuição de contraceptivos. Ainda assim, valorizamos o resultado final, que constitui 
um contributo para que se avance com a educação sexual nas escolas. Ao fim e ao cabo, é isso que 
importa. 

Aplausos do PCP. 

______ 

 

Declarações de voto enviadas à Mesa, para publicação, relativas ao texto final, apresentado pela 
Comissão de Educação e Ciência, sobre o projecto de lei n.º 660/X (4.ª)  
 
Entendemos votar contra o texto final relativo ao projecto de lei n.º 660/X (4.ª). Destacamos, entre 
outros, os seguintes fundamentos:  
A Constituição da República expressa, de forma muito clara, que incumbe ao Estado cooperar com os 
pais na educação dos filhos. Contudo, o projecto de lei n.º 660/X, que estabelece o regime de aplicação 
da educação sexual em meio escolar, ultrapassa em muito esta colaboração ao definir a inclusão 
obrigatória nos projectos educativos. Tratasse de matéria que sem dúvida deve fazer parte da 
formação integrada das crianças e dos adolescentes. Contudo, a forma como se explicitam as 
finalidades desta disciplina ao colocar questões da educação para a saúde em paridade com opções de 
natureza ideológica traduz o carácter excessivo da intervenção do Estado. Finalmente, não é aceitável 
que os gabinetes de informação e apoio previstos (e que são necessários) assegurem (mesmo em 
articulação com as unidades de saúde) aos alunos do secundário a distribuição gratuita de 
contraceptivos. Essa função não é, definitivamente, uma função da escola.  
 
As Deputadas do PS, Maria de Rosário Carneiro — Teresa Venda.  
 
——  
 
Apesar de sempre ter considerado essencial haver educação sexual nas escolas, queria que esta fosse 
mais moderna, conforme tenho escrito, inclusivamente, em várias declarações de voto na Assembleia 
da República e, assim, estou completamente contra o que tem sucedido nesta matéria. Agora, quanto 
ao projecto de lei n.º 660/X (4.ª), do PS, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual em 
meio escolar, votei contra na votação na especialidade e na votação final global. Já aquando da 
votação na generalidade eu anunciara ir votar contra, e só o não consegui fazer porque minutos antes 
da votação dei uma grande queda na Assembleia da República (queda que apareceu até referida na 
imprensa). O que sucede, desde há muito tempo, nesta matéria é que tem havido iniciativas 
desgarradas das escolas, falta de envolvimento dos pais dos alunos, professores sem preparação a falar 
sobre este assunto, distribuição de contraceptivos e preservativos, formação a docentes muito 
controversa dada por pares e através de programas que, segundo me informaram, estão de acordo 
com esta legislação, mas antes de a lei ser aprovada.  
Desde 1984 que existe legislação sobre educação sexual, mas a ciência evoluiu imenso desde então. O 
que foi aprovado agora não segue a moderna ciência da inteligência emocional que surgiu por 
coincidência nessa ocasião e a qual é essencial aplicar também nesta matéria, conforme venho 
insistindo, e conforme a opinião de numerosos cientistas. Dependendo o nosso êxito 20% do quociente 
de inteligência (QI) e 80% do quociente emocional (QE), o que eu venho defendendo, de forma 
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pioneira, é que considero essencial a criação, do 1.º ao 12.º ano de  
escolaridade, de uma disciplina obrigatória a que dei o apelativo nome de «Educação para a 
Felicidade». Esta deve ter por base a inteligência emocional e social, ensinando a difícil ciência e arte 
da gestão das emoções, da educação dos afectos, tendo diversas componentes, como saúde, primeiros 
socorros, nutrição, sexualidade, modo de lidar com alegrias, frustrações, desgostos (entre os quais 
deficiências, a morte), educação para a preservação do meio ambiente e do património cultural (os 
quais são importantes também no aspecto social), normas de segurança (em várias vertentes), como 
enfrentar sismos, etc., educação para a cidadania em moldes também mais actuais, fazendo com que 
haja maior respeito mútuo e maior solidariedade, inclusivamente intercultural. De acordo com estes 
meus princípios, que venho defendendo há vários anos e que vai ganhando adeptos, ainda há dois dias 
o médico e Director-Geral da InfoCiência, Luís Gouveia Andrade, escreveu um artigo «Educação Sexual 
ou Educação dos Afectos?»: « É difícil educar os afectos. É mais fácil falar de sexo e de preservativos 
(»)« Como venho reiteradamente suplicando, gostava que Portugal, país que ao longo da História teve 
a honra de ser pioneiro do Humanismo, fosse inovador agora de um fundamental Humanismo na 
Pedagogia, com a cadeira de «Educação para a Felicidade», a qual pode ajudar toda a sociedade, 
colaborando profundamente para a Paz. Gostava que, além de outras áreas que tenho mencionado em 
declarações de voto, Portugal fosse vanguardista e desse este precioso contributo para que a presente 
centúria seja, finalmente, o século dos direitos humanos. 

A Deputada do PS, Matilde Sousa Franco.  

 

——  

 

Abstive-me pelas seguintes razões:  

O conteúdo inicial do referido projecto de lei mereceria o meu voto contra se se mantivesse tal como 

apresentado na votação na generalidade.O texto veio, contudo, a sofrer profundas depurações, o que 

só confirma que o seu conteúdo inicial continha propostas polémicas dentro do próprio grupo 

parlamentar proponente, o do PS. Argumentou-se que as propostas eram, afinal, a concretização do 

que já estava aprovado há mais de dez anos. O que se passou nestas últimas semanas é a prova de que 

muitas vezes se aprovam diplomas sem que exista uma real consciência do que significa o seu 

conteúdo, seja nos seus pressupostos seja nas suas implicações últimas. Constata-se agora que a 

chamada educação sexual deliberada no passado não estava a ser concretizada de forma generalizada, 

e muitas escolas não dispunham de recursos humanos ou coordenação para o efeito. Não percebi, 

então, porque se produz uma nova lei para pôr em prática o que afinal exigia apenas um eficaz 

despacho conjunto de dois ou três ministros. As minhas divergências relativamente ao presente 

diploma são de fundo.  

No mundo actual, as crianças e jovens são mergulhadas ou bombardeadas com informação (em 

imagens ou textos) sobre o sexo, sendo difícil ao poder político (por falta de vontade e/ou receio) 

estabelecer regras minimamente eficazes no estabelecimento de limites para este quadro, por pressão 

dos interesses económicos associados à comercialização do sexo.  

Neste quadro, o papel das famílias e de organizações sociais no enquadramento dos jovens na sua 

iniciação à sexualidade, torna-se difícil, enfrentando obstáculos novos, inclusivamente de sectores 

políticos, culturais ou outros, que sobrevalorizam as diferentes posições sobre a sexualidade, 

conferindo-lhes natureza ideológica e, dessa forma, tornando-o num espaço de combate político.  

Acontece que o projecto de lei n.º 660/X não faz qualquer referência ao que sentem os jovens perante 

a sexualidade e as suas dúvidas, não apresenta nenhuns dados sobre a evolução da gravidez 

adolescente em Portugal e sua comparação com o que se passa no resto da Europa.  

Conclui, de uma forma simplista, que o que faz falta é reforçar a educação sexual nas escolas.  

Afirma-se que o Governo mandou elaborar um estado sobre a situação da educação sexual nas escolas, 

mas é o grupo parlamentar quem tira as conclusões e avança com uma nova lei!  

A polémica que se instalou na sociedade através dos órgãos de comunicação social é, mais uma vez, e 

como em tantas outras situações, desfocada do que realmente importa, e do que são as garantias 

dadas aos cidadãos e às famílias de que esta matéria será tratada com a seriedade, prudência e 
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contenção que se impõem. Em vez disso, a polémica deriva para as questões retensamente políticas de 

posicionamento conservador, por um lado, e de progressismo por outro.  

O que acontece com a presente iniciativa é que o Estado se assume a tarefa de assegurar nas escolas 

uma educação sexual num momento e num contexto em que não se sabe exactamente o que faz falta 

aos jovens nesta matéria. E apenas informação? Ou trata-se também de uma situação dos jovens 

marcada pela fragilidade e insegurança na busca de uma vivência afectiva, associadas à dificuldade de 

afirmação e integração no grupo?  

Ao lerem-se as finalidades da educação sexual (artigo 2.º do projecto de lei), percebe-se 

imediatamente  

que o legislador reduz a sexo e sexualidade um conjunto de matérias que não têm a ver directamente 

com sexo, mas com maturidade, com valores de cidadania, com o desenvolvimento dos afectos e com a 

família.  

A partir deste equívoco, não admira que o projecto de lei considere a educação sexual uma matéria  

transversal a ser abordada em diversas disciplinas.  

Há trinta ou quarenta anos atrás, no início da chamada revolução sexual, uma preocupação com a 

educação sexual tendo em vista uma informação objectiva sobre o sexo e a sexualidade na vida do ser 

humano faria todo o sentido num mundo quase ainda por descobrir para a maioria das pessoas, que 

viviam e viveram a sexualidade envolvida em tabus e quase só associada à reprodução.  

Há umas décadas, uma informação objectiva sobre a sexualidade ajudaria a uma vida mais completa, 

mais equilibrada, feliz e saudável.  

Hoje, num mundo em que o sexo se tornou um produto de mercado e disponível na esquina, portanto 

cada vez mais banalizado, uma maior maturidade e consciência cívica nos jovens deviam constituir uma 

via para que não desperdicem a sexualidade na construção do projecto de vida de cada um, a defesa de 

uma sexualidade mais gratificante na vida futura. 

Uma escola que falha a ensinar o Português ou a Matemática pretender ajudar os jovens na última 

fronteira da sua individualidade e privacidade é algo surrealista ou caricato.  

É certo que a falta de informação, e mesmo a ignorância, atingirão seguramente ainda muitos jovens. 

No entanto, tal situação pode ser enfrentada com o aconselhamento individual em cada escola, 

justamente para vincar as consequências negativas e os perigos de uma iniciação descuidada da 

actividade sexual. Esta abordagem protege a individualidade de cada um, não expondo publicamente 

as suas dúvidas ou dificuldades.  

Em conclusão, não partilho a visão catastrofista que alguns associam a este diploma, mas não o 

considero uma iniciativa com uma abordagem moderna da problemática da sexualidade nos jovens.  

Ao mesmo tempo, não posso deixar de respeitar as preocupações de muitos pais perante a ideia de 

que uma escola que não é eficaz, que apresenta enormes défices de qualidade e responsabilidade, 

assuma uma posição central na educação sexual dos seus filhos, deixando justamente para último lugar 

o papel das famílias. O argumento de que os pais falam pouco sobre a matéria com os filhos não é 

argumento para que a tarefa seja cometida a professores e a uma educação transversal em salas de 

aula.  

A aposta estratégica deve ser no aconselhamento individual, devendo a educação sexual de cada um 

contar com uma informação objectiva dada através do ensino de matérias de natureza científica. O 

papel da sexualidade no desenvolvimento da personalidade de cada um e na construção do seu 

projecto de vida deve ter na família uma base central.  

A escola, com as suas aulas e professores, pouco pode acrescentar à informação disponível na 

actualidade, e ainda menos sobre a construção da afectividade e o seu papel na felicidade.  

O aconselhamento por parte de gabinetes compostos por profissionais competentes deve ser a ajuda 

mais séria que a escola pode dar aos jovens.  

Na era actual, a ideia de uma educação sexual em meio escolar, dada de forma transversal, é tão 

deslocada como ter um educação transversal para o consumo do álcool, para o tabagismo, para a droga 
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ou para a não violência.  

O recente episódio de uma escola que suspendeu uma professora que falava de sexo e sexualidade nas 

aulas ilustra bem o equívoco. Aparentemente, a professora foi suspensa pela terminologia usada ao 

falar de sexo e sexualidade.  

Acontece que a terminologia é o que é mais irrelevante na linguagem entre os jovens. A banalização do 

sexo na sociedade e o seu reflexo na vida de cada um é que constitui o desafio a compreender e a 

vencer.  

Não é preciso ir à escola. Basta assistir a programas de televisão, e considerados de humor, para se 

perceber que a linguagem é cada vez mais um reflexo da banalização do sexo. E não passa pela cabeça 

de ninguém suspender os humoristas ou impor limites.  

A sociedade vive apenas um momento de desorientação e de equívoco, em que a exposição de um seio 

durante um espectáculo musical pode representar uma multa para uma cantora, mas uma linguagem  

provocadora e rasca em torno do sexo é matéria de programas regulares de humor.  

O quadro actual é o resultado do facto de uma parte do poder político ter desistido da família e de 

outro mecanismos de socialização consolidados na sociedade, ainda que passem por dificuldades.  

Se cada matéria que os pais não se sentem capazes de falar com os filhos deve, por essa razão, passar 

para os professores, então as questões sobre a violência, o consumo do álcool ou da droga acabarão 

por ser culpa da escola, o que é manifestamente um absurdo. E que os políticos não o percebam torna-

se trágico.  

Nestes termos, votar a favor do diploma seria reconhecer-lhe virtualidades e uma modernidade que ele 

não apresenta. O que ele pretende alterar relativamente às disposições em vigor alcança-se, 

formalmente, com um simples despacho conjunto dos Ministros da Educação, da Saúde e das Finanças.  

Os efeitos do liberalismo económico estão hoje à vista.  

Os do liberalismo social são já visíveis e acabarão por ser reconhecidos politicamente também como 

nefastos. É uma questão de tempo. E quanto mais tempo passar, mais drásticas, e provavelmente até 

incorrectas ou excessivas, serão as correcções.  

Portugal tem hoje um problema sério de gravidez adolescente. Mas a situação no Reino Unido é ainda 

mais preocupante. É politicamente juvenil pensar que as causas principais destas situações sejam a 

falta de  

uma educação sexual em meio escolar ou a dificuldade de acesso a preservativos. 

Por outro lado, tornar a presente questão como essencialmente ideológica só mostra a incapacidade 

crescente da política de tratar os assuntos que exigem competências de muitas áreas, a prudência, e a  

coragem para não ceder ao fácil.  

 

O Deputado do PS, Ventura Leite.  

——  

Nota: A declaração de voto anunciada pelo Deputado Nuno Magalhães (CDS-PP) não foi entregue no 

prazo previsto no n.º 3 do artigo 87.º do Regimento da Assembleia da República.  

 

—— 
 


