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

X Legislatura/ 4ª Sessão Plenária XI Governo DAR Nº82 DATA: 20-05-2009 

Pgs: 43-33 Contexto: “Em declaração política, o Sr. Deputado Diogo Feio (CDS-PP) referiu 
os incidentes numa escola de Espinho com uma professora de História, que 
condenou, e reafirmou a posição do seu partido acerca da educação sexual 
nas escolas. No fim, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Srs. 
Deputados Bernardino Soares (PCP), Ana Drago (BE), Luísa Salgueiro (PS), 

Pedro Duarte (PSD) e Heloísa Apolónia (Os Verdes).” 

Sit. Parlamentar: declaração 
política sobre a ES na escola 

O Sr. Presidente: — Faça chegar esses documentos à Mesa e eles serão distribuídos. 
Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Deputados: Os acontecimentos que esta semana foram 
conhecidos e que sucederam numa escola em Espinho, envolvendo uma professora de História, deixaram o País 
entre o estado de choque e a preocupação. Os acontecimentos causaram alarme nas famílias. 
Sem querer generalizar o que acreditamos ser particular, sem querer generalizar, o que seria abusivo, porque não 
representa os nossos professores, que são bem diferentes daquilo que vimos, considera o CDS que é obrigatório 
fazer duas reflexões em relação a duas matérias que, por muito que custem ao politicamente correcto, têm de ser 
feitas. 
Primeira: uma coisa é na escola aprender-se educação para a saúde e outra, que nós recusamos liminarmente, é 
o Estado impor ou permitir nas escolas qualquer espécie de ideologia sexual, para mais com disparates à solta. 

Protestos do PS. 

Vozes do PCP: — Uma vergonha! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — A intimidade, os afectos e a sexualidade não são competência do Estado, são 
matéria muito sensível, em que a primeira das soberanias é das famílias. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Segunda: é cada vez mais clara a necessidade de os pais poderem escolher as 
escolas que os seus filhos frequentam; é cada vez mais clara a necessidade de uma liberdade de escolha para as 
famílias em relação à educação. 

Aplausos do CDS-PP. 

Em relação a qualquer uma destas duas reflexões, o projecto assumido pelo Partido Socialista relativamente a 
educação sexual é um mau passo. Esta proposta apressada, imprudente e a reboque de um certo radicalismo de 
esquerda que o Partido Socialista considera que tem de ser respondido em momento préeleitoral está cheia de 
equívocos. 
Em primeiro lugar, confunde o papel das famílias e das escolas, troca o papel das famílias e das escolas. 
Em segundo lugar, tem erros verdadeiramente inacreditáveis: é regulada, até ao último dos pormenores, uma 
pequena parte de uma área não disciplinar de educação para saúde bem mais ampla; temos o aspecto 
curiosíssimo de a educação sexual, que se encontra dentro da educação para a saúde, ter direito a uma lei que a 
educação para a saúde não tem; é confusa em relação à carga horária; apresenta erros, como, desde logo, a 
previsão de existência de conteúdos curriculares; confunde questões e, fundamentalmente, não dá qualquer 
espécie de opção às famílias. 

Vozes do PS: — É uma vergonha! 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Obscurantismo! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — A segunda das reflexões que aqui queremos deixar tem a ver com o papel que, em 
Portugal, se considera que deve existir para as famílias. Nenhum pai nem nenhuma mãe quer correr o risco de ver 
os seus filhos passarem o que passaram os alunos e as alunas daquela escola de Espinho. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — É vergonhoso! 

O Sr. Pedro Mota Soares (CDS-PP): — Parece que o PCP está com uma «espinha na garganta»! . 
O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — E isso dá razão aos que, como o CDS, defendem, com serenidade e sem medo, que 
os pais devem ter maior liberdade de escolha da escola dos seus filhos, por muito que isso custe à esquerda mais 
conservadora neste Parlamento. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Obscurantismo! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Aqueles jovens estão na escola de Espinho porque, neste regime socialista em que 
vivermos, grande parte dos pais, os que não podem pagar propinas privadas, os que não podem ter os seus filhos 
em escolas privadas, só os podem colocar na escola que fica perto do seu trabalho ou perto da sua residência. 

Protestos do PS. 
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É isto normal em qualquer país que quer apostar na educação? Não! Claramente que não! No sistema que 
defendemos, os pais devem, progressivamente, poder escolher a escola dos filhos, também com base na 
preferência educativa, também com base no projecto educativo que cada escola tem e que deve ser conhecido 
dos pais. 
Os pais — que fique muito claro! — têm de conhecer os projectos de cada escola, os resultados escolares, a 
disciplina e a exigência praticadas. Conhecendo tudo isso, os pais devem poder escolher, certamente em nome do 
que pensam que é melhor para os seus filhos. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Obscurantismo! 

O Sr. Presidente: — Inscreveram-se, para pedir esclarecimentos, cinco Srs. Deputados. 

Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, acho que a sua intervenção é 
lamentável em vários aspectos e que esse tipo de intervenção tem de ser aqui denunciado com toda a 
frontalidade. 
Que o CDS não queira educação sexual nas escolas, é uma posição política legítima, embora discordemos 
totalmente dela. 

O Sr. Jorge Machado (PCP): — Exactamente! 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Que o CDS queira que não haja diferença entre escola pública e escola privada, 
é uma posição política legítima, embora discordemos totalmente dela. 
Agora, que o CDS venha aqui querer confundir aqueles lamentáveis episódios da escola de Espinho, que são 
totalmente inaceitáveis e devem ser investigados e punidos, com a existência de educação sexual, é um abuso 
que não podemos aceitar. 

Vozes do PCP: — Muito bem! 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — O Sr. Deputado referiu, por diversas vezes, na sua intervenção, o caso daquela 
professora e daquela situação, misturando isso com a existência de educação sexual nas escolas. 
Ora, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que aquilo nada tem a ver com educação sexual, tem a ver com 
acontecimentos graves, e, por isso, não pode ser feita essa confusão. O que o Sr. Deputado quer é aproveitar esse 
episódio para, como muitos outros estão a fazer — não é só o CDS —, mais uma vez, travar o passo à educação 
sexual. E nós estamos preocupados com isso, porque vemos que o Partido Socialista vai recuando perante a 
pressão, vemos que o Partido Socialista, mais uma vez, não assume, com toda a frontalidade e de forma 
definitiva, a questão da educação sexual. 

Protestos do PS. 

Sr. Deputado Diogo Feio, o que lhe dizemos é o seguinte: não é por haver mais informação que se impõe uma 
orientação, o que a escola pública tem de dar a todos os seus estudantes, a todos os que a frequentam, é 
informação, é a possibilidade de todos terem conhecimento das questões básicas da sexualidade e da saúde 
sexual e reprodutiva. 
Porque a opção, Sr. Deputado, não é só entre ter ou não educação sexual, é saber se queremos evitar gravidezes 
indesejadas ou não, é saber se queremos evitar doenças sexualmente transmissíveis ou não, e é aí que se põe a 
opção de haver ou não educação sexual. 
O senhor pode não querer educação sexual, e, com isso, aceitar de bom grado a continuação das altíssimas taxas 
de gravidezes indesejadas na adolescência que temos; pode não querer a educação sexual, e, com isso, aceitar a 
altíssima taxa de doenças sexualmente transmissíveis que temos no nosso país, o que não pode é misturar um 
episódio lamentável, como o de Espinho, com aquilo que deve ser a educação sexual nas escolas. 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardino Soares, algumas das afirmações que V. Ex.ª 
fez na questão que me colocou nem parecem suas, deixe-me que lhe diga, com toda a sinceridade. 
V. Ex.ª é um Deputado que tem toda a capacidade de ouvir aquilo que os outros dizem, mesmo que pense de 
forma diferente. É precisamente por isso que nesta bancada o respeitamos, Sr. Deputado. 
Se V. Ex.ª ouviu, »  

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Ouvi, ouvi! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — »aquilo que eu disse foi algo de muito simples, foi que o acontecimento de Espinho 
não é generalizável e que generalizá-lo seria um abuso, não é um exemplo daquilo que são os nossos professores. 
Porém, isso não deve limitar a possibilidade de se fazer reflexões de natureza política. E a reflexão está escrita, 
pois tive esse cuidado. É muito simples e vou repetir: a intimidade, os afectos e a sexualidade não são 
competência do Estado. São matéria muito sensível, em que a primeira das soberanias é das famílias. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Podemos discordar sobre essa matéria, é aceitável que a discutamos, por isso 
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mesmo estamos em bancadas distintas. Se V. Ex.ª concorda com um projecto que trata apenas uma parte de uma 
área disciplinar da educação para a saúde através de lei, sim, senhor, concorda. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Não quer é educação sexual nas escolas! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Mais: o seu partido tem tido contributos até bastante positivos, como, por exemplo, 
em relação à confusão que se fazia, na proposta apresentada pelo PS, entre género e sexo — sabe bem disso. 
Portanto, Sr. Deputado, aquilo que lhe peço é que não troquemos as questões e, sobretudo, que respeitemos as 
opiniões distintas. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Isso peço-lhe eu a si! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Temos, para nós, dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, a questão da soberania 
das famílias. 

O Sr. Presidente: — Sr. Deputado, peço-lhe que conclua. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Há quem, no Parlamento, prefira a soberania do Estado. 
Em segundo lugar, a questão da liberdade de escolha das escolas pelas famílias, para que possam conhecer e 
escolher o projecto educativo em que pretendem colocar os seus filhos. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Se era para isso não precisava de misturar o incidente de Espinho! 

O Sr. Presidente: — Para pedir esclarecimentos, tem a palavra a Sr.ª Deputada Ana Drago. 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, meço as minhas palavras: o Sr. Deputado 
tentou fazer aqui, hoje, uma correlação mentirosa entre o caso da professora de Espinho e o debate sobre 
educação sexual, e isso não é aceitável! O que aconteceu em Espinho, e que o País teve oportunidade de ouvir, é 
a intervenção desequilibrada de uma professora que não pode continuar em funções. O caso está a ser avaliado 
pela escola e espero bem que esta professora, de facto, não possa, jamais, voltar a ter qualquer tipo de 
intervenção semelhante com os seus alunos. 
Mas o que o Sr. Deputado e o CDS não podem fazer é tentar misturar dois casos que não têm nada a ver um com 
o outro, porque se percebe por este recurso desesperado que o CDS fará tudo, lançando mão de tudo — da 
mentira, da demagogia, da baralhação completa daquilo que está em debate — para que não haja educação. 

O Sr. António Carlos Monteiro (CDS-PP): — Lá sabe do que fala! Demagogia é consigo! 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — O que acho perigoso neste debate é a forma como os senhores querem baralhar as 
palavras e trocar-lhes o sentido. 
Usam aqui a argumentação de que é fundamental que o Estado possa assegurar a liberdade, como se existisse 
liberdade na ignorância daquilo que são as componentes fundamentais da vivência e da educação sexual! O que 
os senhores querem, na prática, é que não exista educação sexual, é que uma aula de educação sexual 
recomende oração e água benta, e nada mais. Acham que o Estado e a comunidade política podem proteger os 
seus jovens do risco de gravidezes não desejadas e da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis na 
absoluta ignorância, e isso é inaceitável. 
O problema, Sr. Deputado, é o PS; o problema é vermos que este debate na sociedade portuguesa vai criando 
mossas na bancada da maioria,» 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Isso é que é verdade! 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — » e, sucessivamente, vamos vendo o PS tropeçar e voltar atrás com as suas intenções. 

O Sr. Presidente: — Sr.ª Deputada, peço-lhe que conclua. 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Concluo já, Sr. Presidente. 
É que o debate sobre educação sexual tem este problema: há 25 anos que o fazemos e, aparentemente, todos 
concordam com a necessidade de educação sexual, mas quando se chega à efectividade da educação sexual nas 
escolas temos atitudes mentirosas como a sua e os recuos dos partidos maioritários. E é isso que é perigoso neste 
debate! 

Aplausos do BE. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Ana Drago, basicamente, V. Ex.ª quis fazer aqui uma 
acusação à bancada do CDS. 

A Sr.ª Ana Drago (BE). – Exactamente! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Não nos atemorizamos, continuaremos a defender sempre aquilo que achamos 
melhor, por muitos que sejam os qualificativos que VV. Ex.as utilizam. 
E que também fique muito claro outro aspecto. A teoria geral daquilo que veio dizer é que há aqui uma 
comparação inaceitável — foi isto aquilo que V. Ex.ª veio aqui dizer. Eu podia, aliás, devolver-lhe uma pergunta: 
para quem acha tudo isso, a água benta é chamada para que efeito? Explique lá, Sr.ª Deputada, para que efeito é 
a mesma chamada, se alguém, aqui ou ali, falou dela? 

O Sr. Francisco Louçã (BE): — É para benzer! 
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O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Também eu poderia qualificar a sua intervenção, mas não vou dar-me a esse 
trabalho,» 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — » porque temos uma distinção muito clara. 

Não vou cantar-lhes, mas VV. Ex.as acham que a liberdade de escolha não está a passar por aqui, não passa por 
aqui! 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — A questão da liberdade de escolha, aí, é repelida; a questão da liberdade de escolha 
de projectos educativos, de escolas, fundamentalmente de não termos uma situação em que apenas aqueles que 
mais têm podem escolher a escola onde estão os seus filhos, isso, não passa por aí, não passa por essas bancadas 
e é sempre criticado! 

Aplausos do CDS-PP. 

Mas nem por isso deixaremos de continuar a insistir. Mais: reparei que V. Ex.ª foi capaz de fazer uma pergunta de 
2 minutos e não fez uma única referência às famílias, o que é bem demonstrativo do modo como o Bloco de 
Esquerda tem sistematizado o seu pensamento sobre esta matéria. Entre Estado e família fazem uma escolha 
muitíssimo clara. Pois nós, por muito que lhes custe, fazemos a escolha precisamente ao contrário. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra a Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro. 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, aquilo que acabou de fazer nesta Câmara é 
feio! É feio, Sr. Deputado! 

Aplausos do PS. 

O Sr. Pedro Mota Soares (CDS-PP): — Até a Sr.ª Deputada consegue fazer melhor do que isso! 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — É de assinalar o motivo que essa bancada escolheu para trazer a esta Càmara a 
discussão sobre educação sexual. É verdadeiramente notável!» É que, há uns dias, nesta Câmara, discutimos três 
projectos de lei sobre a questão da educação sexual. E o que disse essa bancada, pela voz do Sr. Deputado? Que 
isto era uma coisa menor, que o País vivia momentos difíceis e que isto era apenas um faits divers, pelo que não 
merecia a atenção dos portugueses. 
Mas hoje, não. Hoje, do que se trata é de uma causa nacional, que verdadeiramente despertou a bancada do CDS, 
tendo esta entendido que merecia uma declaração política à Nação. 
Srs. Deputados, não vale a pena. Não vale tudo! Só porque o CDS não quer educação sexual nas escolas 
portuguesas não vale a pena vir com esse argumento, não vale tudo. 
O que se percebeu bem no dia em aqui foi discutida essa matéria, e na discussão que estamos a travar na 
especialidade, é que o CDS não tem ideal próprio, não tem convicções próprias. Viu-se agora obrigado a ir a 
debate graças à agenda da comunicação social. 

O Sr. António Carlos Monteiro (CDS-PP): — Anda distraída! 

O Sr. Luísa Salgueiro (PS): — É porque os cidadãos estão a discutir este tema e porque ele veio para as primeiras 
páginas dos jornais que os senhores, à míngua de ideias, à míngua de convicções, utilizaram um episódio para vir 
aqui tentar marcar a vossa posição, que todos sabemos que não existe. A verdadeira posição do vosso partido é 
que não haja educação sexual nas escolas. 
Ficaram hoje particularmente incomodados porque têm um problema mal resolvido com o Sr. Deputado Josç 
Paulo Carvalho,» 

Aplausos do PS. 

» que viu adoptadas muitas das suas propostas em comissão, enquanto VV. Ex.as não têm uma única proposta que 
valha aos jovens deste País – às jovens que continuam a engravidar precocemente e aos jovens que continuam a 
ser infectados por não existir esta educação. E isso é graças à vossa atitude e àquilo que V. 
Ex.ª fez também enquanto responsável pela pasta da educação quando foi membro do governo. 

Aplausos do PS. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio para responder. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro, não conte que eu vá fazer piadas fáceis, 
porque não vou,» 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Nem convém! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — » mas deixe-me que lhe diga que dormirei de consciência muito tranquila enquanto 
houver um qualquer Feio que vos incomode. Estarei tranquilíssimo em relação a essa matéria, aliás, estou aqui 
para isso. 
Portanto, Sr.ª Deputada, é escusado derivar na conversa. Mais: toda a sua pergunta foi de derivação total, porque 
nada teve a ver com a minha intervenção aqui ou com as respostas que dei. 
Falou das famílias? Não, isso é questão que não interessa! Falou do papel do Estado? 
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A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Estamos a discutir isso no fórum próprio! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Não, isso é questão que também não interessa e que também não é relevante! Falou, 
porventura, do cumprimento da Constituição quando refere, no seu texto, que as escolas têm de estar defendidas 
de qualquer tentativa de definição ideológica? 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Não estamos a discutir o projecto do PS! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sobre isso também não falou! Se calhar, essa matéria vai ter de ser discutida noutros 
fóruns, para além deste Parlamento, por muito que isso também venha a incomodar a bancada do PS. 
Acham normal que uma pequena parte de uma área disciplinar tenha direito a lei e a outra não tenha? 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Isso é a discussão do projecto! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Nós não achamos que as coisas devam ser assim. 
Mas eu até estava à espera que V. Ex.ª viesse aqui fazer uma defesa das suas ideias. Não, pelos vistos veio fazer a 
defesa das ideias de outros. Isso é incompreensível, Sr.ª Deputada! Contávamos com um bocadinho melhor por 
parte da bancada do PS, devo dizê-lo com toda a sinceridade! VV. Ex.as estão perante um dilema: apresentaram 
um projecto mal pensado, mal definido, pura e simplesmente porque estavam em cima de uma campanha 
eleitoral. 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — O vosso projecto é «zero»! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Esse problema é vosso, e que o PS saiba conviver com ele! Realmente, Sr.ª Deputada, 
concordo consigo: aquele projecto ç mesmo um zero,» 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Vocês não têm projecto! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — » não traz rigorosamente nada de positivo em relação a essa matçria. E ç uma 
matéria que até merecia uma reflexão, que até merecia que tudo fosse bem ponderado e, fundamentalmente, 
merecia que aqueles que têm de ter um direito de opção, que são as famílias, o tivessem. 
Mas, VV. Ex.as, isso, recusam liminarmente. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Para pedir esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, quero dizer, em primeira instância, que o 
PSD repudia qualquer confusão que se possa tentar estabelecer entre um caso pontual — lamentável, mas 
pontual e excepcional — numa escola em Espinho e uma discussão, que se pretende séria e responsável, sobre 
educação sexual nas nossas escolas. 
Qualquer confusão desse género seria abusiva e até oportunista. Portanto, parece-me importante que o CDS-PP 
reforce que, de facto, não há aqui qualquer intuito de confundir essas duas matérias, como, aliás, já foi afirmado, 
felizmente, pelo CDS-PP. 
Posto isto, vamos abordar a matéria da educação sexual, que nos parece mais relevante para este Plenário. 
Primeiro, quero dizer que o PSD defende mais educação sexual nas nossas escolas e que a mesma chegue a todos 
os alunos do nosso País. Dizemo-lo porque, de facto, os nossos números — por exemplo, ao nível das doenças 
sexualmente transmissíveis, desde logo o HIV/Sida, e de gravidezes não desejadas no nosso País —, infelizmente, 
mostram-nos que temos ainda um caminho muito longo a percorrer nesta matéria. 
Portanto, defendemos mais educação sexual nas nossas escolas. 
Segundo, quero dizer que se queremos, com seriedade, enfrentar esta matéria temos de reconhecer que há duas 
visões na sociedade portuguesa: uma que defende a obrigatoriedade tout court desta matéria para todos os 
alunos, independentemente, aliás, do estabelecimento de ensino em que a mesma possa ser ministrado; e outra 
que defende que nesta matéria deve ser dada primazia às famílias e que apenas de forma supletiva e opcional 
deve a escola ter um papel. 
Podemos ter uma opinião ou a outra, mas devemos reconhecer, em primeira instância, que há esta divergência. 
Portanto, julgo que se queremos legislar tendo boas consequências deveremos tentar encontrar uma solução 
equilibrada, que respeite as convicções diferentes da nossa sociedade. 
A este respeito, o PSD apresentou propostas de alteração, as quais, infelizmente, não têm tido acolhimento por 
parte da maioria absoluta socialista mas que, julgo, encontram este ponto de equilíbrio: por um lado, asseguram 
a obrigatoriedade da frequência das matérias de educação sexual nas nossas escolas — repito, asseguram a 
obrigatoriedade de frequência — e, por outro, reforçam a autonomia das nossas escolas, nomeadamente 
passando para a competência da própria comunidade escolar, em cada uma das escolas (dos professores, no 
terreno, dos encarregados de educação, que têm de ser envolvidos em todo este processo, e de toda a 
comunidade local), a decisão final quanto aos conteúdos curriculares da educação sexual. 

O Sr. Presidente: — Sr. Deputado, peço-lhe que termine. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — Por outro lado, criam também uma norma legislativa que permite que, 
nomeadamente por razões de objecção de consciência, possa a própria escola deliberar a isenção de 
obrigatoriedade. O Sr. Presidente: — Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado. 

O Sr. Pedro Duarte (PSD): — É uma solução equilibrada e julgo que desta maneira poderíamos ter uma educação 
sexual consequente nas nossas escolas. 
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Assim, o Partido Socialista, aparentemente, vai transformar uma boa intenção numa aberração legislativa e numa 
ofensa às liberdades individuais e ao respeito pelas convicções de todos nós. 

Aplausos do PSD. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Duarte, é evidente que não é necessário reforçar 
aquilo que já foi dito. Aquele caso não é generalizável. É um abuso qualquer espécie de generalização. 

O Sr. Luiz Fagundes Duarte (PS): — Mas aproveitaram-no! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — No entanto, isso em nada retira a possibilidade que os partidos têm de fazer 
reflexões sobre matérias que estão, neste preciso momento, em cima da mesa e que hoje de manhã estiveram a 
ser discutidas na Comissão de Educação. Por muito que isso venha incomodar o Partido Socialista, não nos 
preocupamos rigorosamente nada. 
Mais, Sr. Deputado, se bem notou, tivemos, pura e simplesmente, uma linha de defesa: a de que as famílias 
tenham um papel central em relação a essa matéria. E V. Ex.ª pôde notar qual foi a reacção por parte do Partido 
Socialista, quer enquanto eu falava quer em intervenções que tiveram sobre esta matéria. O Partido Socialista 
refuta isso em absoluto. Está preocupado em fazer tudo à pressa, neste preciso momento, contando para isso 
com uma determinada agenda que devem considerar que está a colher efeitos eleitorais. 
No entanto, nós não vamos por esse caminho. Continuaremos a defender que seja dada às famílias aquilo que é a 
sua soberania essencial nesta matéria, ou seja, a capacidade de opção. E consideramos que esta capacidade de 
opção deve ser generalizada em relação às escolas. 
Por isso mesmo, o único projecto — repito, o único — de liberdade e autonomia para as escolas que foi 
apresentado neste Parlamento e chumbado por toda a esquerda foi o do CDS. 

O Sr. Pedro Mota Soares (CDS-PP): — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Portanto, o CDS veio, pura e simplesmente, defender o seu património de ideias, as 
suas opções. Temos direito a isso, por muito que incomode a esquerda! 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Para pedir esclarecimentos, tem a palavra a Sr.ª Deputada Heloísa Apolónia. 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Diogo Feio, lamento dizê-lo desta forma, mas 
estive a observar a intervenção que fez daquela tribuna e as sucessivas respostas que já deu aos diversos pedidos 
de esclarecimento e considero que a sua intervenção caiu totalmente em descrédito devido às contradições que 
encerra. 
O Sr. Deputado diz que não quer generalizar o comportamento lamentável, a que tivemos oportunidade de 
assistir, de uma professora de uma escola de Espinho. «Esse não é um retrato dos nossos professores», disse o Sr. 
Deputado. Certo! Mas depois, como quem não quer a coisa, o Sr. Deputado generaliza mesmo. 
E generaliza porquê? Porque, se não quisesse generalizar, não era preciso ter referido aquele episódio 
verdadeiramente lamentável» 

O Sr. Jorge Machado (PCP): — Exactamente! 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — » para atacar a educação sexual e a escola põblica, visto que ç a partir 
desse ponto que o Sr. Deputado faz o ataque. E isso leva-o ao verdadeiro descrédito. 

O Sr. Jorge Machado (PCP): — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Não é verdade! 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — O Sr. Deputado diz «não», portanto, vamos esquecer uma parte da sua 
intervenção e fazer de conta que ela não existiu. Muito bem, vamos, então, falar de educação sexual. 
Gostava de perceber se o CDS, que, desculpem a expressão, enche sempre a boca com a defesa da família, não 
anda preocupado com famílias que, às vezes, ficam completamente destruturadas por serem afectadas por 
fenómenos de verdadeira desinformação. 
Também gostava de saber se o CDS não fica preocupado quando existem estudos que nos indicam que há 
grandes equívocos na cabeça dos nossos jovens em relação, por exemplo, ao primeiro relacionamento sexual e, 
por isso, não usam preservativo, pensam que não apanham doenças sexualmente transmissíveis e que não há 
gravidez que possa surgir daí. Esses estudos têm-nos revelado alguma ignorância em relação a estas matérias que 
nos deve preocupar. 
O CDS não tem preocupação em relação ao facto de estarmos entre os dois primeiros países da Europa com um 
maior número de gravidezes adolescentes? E não tem preocupação em relação aos números que o nosso país 
revela quanto ao galopar das doenças sexualmente transmissíveis? O CDS deve ter essa preocupação! Todos os 
portugueses a devem ter, porque é a realidade que o nosso país enfrenta e, Sr. Deputado, que muitas das nossas 
famílias enfrentam. 

O Sr. Presidente: — Peço-lhe para terminar, Sr.ª Deputada. 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — Termino já, Sr. Presidente. 
É evidente que o Estado tem a obrigação de dotar a nossa população de informação para que todas as famílias, 
tenham a sabedoria ou as condições que tiverem, tenham uma sexualidade feliz e desejada. Mas isso os senhores 
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não conseguem compreender. 

Entretanto, assumiu a presidência o Sr. Vice-Presidente Guilherme Silva. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Heloísa Apolónia, a demonstração da razão que 
tivemos em trazer este tema ao Parlamento é a sua pergunta. É a última de um leque de cinco. Todos os grupos 
parlamentares sentiram a necessidade de fazer este debate, que é essencial, no Plenário da Assembleia da 
República. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Portanto, Sr.ª Deputada, não venha com referências negativas a uma intervenção 
que fez com que este debate, que é essencial e onde podem existir ideias diferentes, se fizesse. 
Pergunta a Sr.ª Deputada se não estamos preocupados com a desinformação. Estamos sim, senhora. 
Consideramos que ela tem de terminar. Ficou satisfeita com a resposta? É claríssima a nossa posição! Portanto, se 
a pergunta era para ter «não» como resposta, posso dizer que, nessa matéria, teve azar. A resposta é «sim». 

A Sr.ª Heloísa Apolónia (Os Verdes): — É evidente! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Gostaria muito de saber a sua opinião, porque nós consideramos que essa 
informação deve, em primeira via, vir das famílias. Essa é a questão! Não deve ser, obrigatoriamente — 
obrigatoriamente, repito, porque o termo é relevante —, determinada pelo Estado. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Informação não é imposição! 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — O que eu disse foi algo muitíssimo simples, e repito mais uma vez: a intimidade, os 
afectos e a sexualidade não são competência do Estado. Concorda, com toda a certeza. Trata-se de matéria muito 
sensível, em que a primeira soberania é das famílias. E a intervenção que aqui fizemos foi, pura e simplesmente, 
para defender a soberania das famílias, posição que manteremos, por muito que isso custe à esquerda neste 
Parlamento. 

Aplausos do CDS-PP. 

 


