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

X Legislatura/ 1ª Sessão Plenária XVII Governo DAR Nº34 DATA: 16-01-2009 

Pgs: 56-69 Contexto: “Na generalidade, foram ainda discutidos os projectos de lei n.os 
530/X (3.ª) — Implementação da educação sexual nas escolas (BE) e 634/X 
(4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas 
(PCP), tendo usado da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados Cecília 
Honório (BE), João Portugal (PS), Abel Baptista (CDS-PP), João Oliveira (PCP), 
Fernando Antunes (PSD), Luísa Salgueiro (PS), Ana Zita Gomes (PSD), José 
Paulo Carvalho (N insc.) e Luís Fazenda (BE).” 

Sit. Parlamentar: Debate sobre os 
PL do BE e PCP 

O Sr. Presidente: — Sr.as e Srs. Deputados, concluído este ponto da ordem de trabalhos, passamos à apreciação, 
na generalidade, dos projectos de lei n.os 530/X (3.ª) — Implementação da educação sexual nas escolas (BE) e 
634/X (4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas (PCP). 
Para apresentar o projecto de lei n.º 530/X (3.ª), do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sr. Deputada Cecília 
Honório. 

A Sr.ª Cecília Honório (BE): — Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. Deputados: A educação sexual foi, em 1984, 
reconhecida na lei como um direito fundamental que o Estado deveria garantir. 
Vinte e cinco anos depois, a educação sexual é um direito fundamental vergonhosamente adiado. 
Vergonhosamente, a realidade do nosso País é de uma taxa de gravidez de adolescentes insustentável e de 
inúmeros casos de jovens portadores de HIV. Esta é a realidade. 

Os Srs. Deputados do Partido Socialista ou da direita poderão dizer, porventura, que já foi tudo dito sobre 
educação sexual, ou que foi tudo escrito, ou, porventura, que foi tudo legislado. 
A realidade é esta sobre a qual se pede, hoje, que assumam responsabilidades claras. 
Foi denunciado, por exemplo, num recente estudo pela APF (Associação para o Planeamento da Família) e pelo 
ICS (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), cuja credibilidade, presumo, não vão pôr em causa, 
que os jovens e as jovens portugueses têm conhecimentos claramente insuficientes em matérias como o período 
fértil, a gravidez, riscos de uma gravidez indesejada, locais de aquisição de preservativos, entre outras matérias. 
Esta é a realidade. 

A realidade é a que os jovens e as jovens continuam a recorrer muito pouco a serviços e a profissionais de saúde. 
A realidade é que as escolas continuam, apesar do espaço que lhes foi sendo dado, a ter uma oferta sobre 
educação sexual muitíssimo limitada. 
Há passos que vão sendo dados — é um facto —, mas a verdade é que o estudo também revela que essa oferta é 
débil, que está claramente centrada numa vertente biológica, preventiva e vocacionada particularmente para as 
ciências naturais. 
O que o estudo ainda revela é que níveis elevados de educação sexual permitem aos jovens e às jovens uma vida 
mais satisfatória, mais realizada e uma maior responsabilidade perante a adopção de métodos anticoncepcionais. 
É tudo isto que os governos têm adiado em 25 anos. E têm-no feito por desinteresse, como é o caso da direita, ou 
por soluções tíbias, amorfas, indecisas, como tem sido o caso dos governos do Partido Socialista. 
A não assunção da obrigatoriedade da educação sexual para o seu reconhecimento como um direito fundamental 
e a transdisciplinaridade como a solução de compromisso foram desresponsabilizando governos e, 
simultaneamente, permitindo que a educação sexual nas escolas fosse uma causa de voluntarismo e da devoção 
dos seus profissionais. É isto que estamos hoje a discutir. Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, dado que a própria 
Ministra da Educação, quando assumiu a Pasta, reconheceu que pouco tinha sido feito nesta matéria, o que 
queria perguntar-vos é se têm dados sobre as alterações actuais decorrentes das medidas que foram tomadas. 
Criou-se um grupo de trabalho cujo relatório foi apresentado e discutido. Não pomos em causa a qualidade da 
constituição do grupo de trabalho nem a qualidade do trabalho desenvolvido. Vamos é falar da realidade 
concreta: a educação para a saúde mantém efectivamente diluída a educação sexual, mantém diluídas, 
naturalmente, as responsabilidades. Perguntamos quantos projectos novos existem, neste momento, em matéria 
de educação sexual e quais os dados que os senhores têm. Consultem, por exemplo, a página na Internet da 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) e digam-nos quantos projectos sobre educação 
sexual lá se encontram.  

Pergunto, ainda, sobre formação, formação de professores, formação especializada. Nem formação de 
professores, quanto mais formação especializada na área da educação sexual! São estas as perguntas a que têm 
de responder: o que é que mudou hoje? Por que é que a educação sexual é um direito adiado, quando se trata de 
um direito fundamental para os nossos e as nossas jovens serem pessoas de corpo e alma inteiros? Estas são as 
questões às quais temos de responder hoje. 

Por outro lado, há escolas que têm experiências notáveis, há escolas que desenvolvem um trabalho 
extraordinário, francamente positivo. Por que é que essas experiências não são devidamente divulgadas? Por que 
é que tais escolas não são reconhecidas como exemplos de boas práticas? Ou, ainda, por que é que os estudantes 
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destas escolas têm mais direitos do que os que frequentam as outras que não têm qualquer espécie de oferta? É 
com isto que os senhores e as senhoras querem continuar a pactuar? É que, Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, a 
educação sexual não pode ser uma flor na lapela do Partido Socialista nem uma mera retórica. 

O Sr. Pedro Nuno Santos (PS): — Então, e quanto ao vosso projecto de lei? 

A Sr.ª Cecília Honório (BE): — As propostas que aqui trazemos são concretas, ultrapassam o «banhomaria», 
ultrapassam as propostas amorfas que têm sido feitas. Queremos a educação sexual como uma área curricular 
em anos de fim dos ciclos e com uma carga horária semanal definida, uma área curricular que é levada a sério e 
que, evidentemente, é objecto de avaliação. Queremos que a educação sexual assuma as temáticas da orientação 
sexual, da identidade de género, como determinantes contra o preconceito. Queremos que seja ministrada por 
uma equipa de profissionais, que as escolas e os agrupamentos tenham uma bolsa de profissionais e que a 
formação dos mesmos seja assumida como uma responsabilidade prioritária. Queremos gabinetes de 
atendimento com profissionais a tempo inteiro, onde o atendimento seja personalizado e onde se possa fazer a 
distribuição gratuita de preservativos. É tudo isto que é importante discutir, se querem falar de educação sexual 
como um direito fundamental. É que, Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, os jovens e as crianças do nosso País não 
podem esperar nem mais 25 anos nem pela vossa esperança de, eventualmente, voltarem a ganhar eleições para, 
porventura, nomearem mais um grupo de trabalho para ver o que falta fazer relativamente a este direito 
fundamental. 

Aplausos do BE. 

O Sr. Presidente: — Para pedir esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado João Portugal. 

O Sr. João Portugal (PS): — Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria saudar o projecto de lei, de 
iniciativa do Bloco de Esquerda, e também congratular-me por o mesmo baixar à Comissão sem votação, de forma 
a permitir a discussão parlamentar. 
Gostaria também de dizer ao Bloco de Esquerda que o PS não acordou hoje para esta temática da educação 
sexual, como o provam as grandes iniciativas tomadas pelo Partido Socialista em 2005 e também os 600 
professores formados em 2005 para, nas escolas, dar resposta a esta temática da educação sexual. 
Sr.ª Deputada, antes de lhe colocar uma questão concreta, gostaria de dizer que o caminho que o Bloco de 
Esquerda quer seguir relativamente à educação sexual não é o que o Partido Socialista pretende seguir. 
De facto, Sr.ª Deputada, quer face aos resultados do grupo de trabalho de educação sexual quer também face à 
auscultação que foi feita às ONG que trabalham nesta área, o projecto de lei do Bloco de Esquerda não é realista e 
não é exequível, tendo em conta a realidade das escolas portuguesas. 
Na verdade, não é esse o caminho que queremos seguir, Sr.ª Deputada, e permita-me que enumere cinco 
questões do vosso projecto de lei. 
Primeiro, a desnecessária carga horária, uma hora e meia por semana de educação sexual, o que é reconhecido 
por várias especialistas como uma desadequação horária. 
Segundo, a educação sexual não deve ser isolada de outras áreas fundamentais para o desenvolvimento das 
crianças e dos jovens, como, por exemplo, os estilos de vida saudáveis, o combate às dependências. 
Sr.ª Deputada, tome como exemplo que, à semelhança do que defendem para a educação sexual, criaríamos 
várias outras, nomeadamente para a educação política, para a educação para a cidadania, para a igualdade de 
género, para a educação ambiental. Quantas áreas curriculares teríamos de criar? E que tempo teriam os jovens 
portugueses para dedicar ao estudo se, para cada uma daquelas matérias, criássemos uma área curricular, o que, 
aliás, é proposta de algumas instituições, de ONG e de alguns técnicos? Em quarto lugar, Sr.ª Deputada, 
discordamos totalmente do abandono da transversalidade nesta matéria e julgamos que deve haver 
complementaridade destes assuntos. 
Julgamos e defendemos que, independentemente de esta temática ser abordada numa área curricular em que 
sejam abrangidos outros temas, também deve ser transversal em relação a outras disciplinas. 
Por último, Sr.ª Deputada, a educação sexual deve ser orientada pela comunidade e não, única e simplesmente, 
como defende o Bloco de Esquerda, por técnicos com formação nesta área. Entendemos que toda esta educação 
deve ser ministrada complementarmente pelos professores e também por técnicos, como se prova a formação de 
600 novos técnicos que teve lugar em 2005. 
Sr.ª Deputada, não compreendemos como é que o Bloco de Esquerda, neste seu projecto de lei, defende que 
apenas haja educação sexual nos 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos. 

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

O Sr. João Portugal (PS): — Sr.ª Deputada, a aprendizagem é contínua, não deve haver interrupções, pelo que 
não compreendemos que o Bloco de Esquerda entenda que se deva suspender a aprendizagem entre o 4.º e o 6.º 
anos, deste último até ao 9.º ano e, novamente, até ao 12.º ano. A aprendizagem é contínua, repito. 
Defendemos a educação sexual em todos os anos dos ensinos básico e do secundário e não apenas nos quatro 
anos que defendem a Sr.ª Deputada e o seu partido. 

Vozes do PS: — Muito bem! 



 
 

3 
 

O Sr. João Portugal (PS): — Por último, uma questão muito concreta a que gostaria que me respondesse. 
Na elaboração deste projecto de lei, a senhora e os outros Srs. Deputados do seu partido certamente ouviram 
algumas ONG e técnicos especialistas nesta área. Gostaria de saber que pareceres e que opiniões lhes foram 
transmitidos, no âmbito dessas audiências, relativamente ao projecto de lei do Bloco de Esquerda. 

Aplausos do PS. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Baptista. 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Cecília Honório, V. Ex.ª faz aqui a apresentação de 
um projecto de lei que, entre outras coisas, refere, no artigo 4.º, que a educação sexual deve ser uma formação 
específica, em blocos de 90 minutos, pelo menos uma vez por semana. 
Mais adiante, diz que, de modo a implementar a educação sexual e não correspondendo a um aumento de carga 
horária, devem ser adaptadas as áreas curriculares «estudo acompanhado» e «formação cívica». 
Sr.ª Deputada, tanto quanto sabemos, «estudo acompanhado» e «formação cívica» requerem, cada um, 45 
minutos semanais, ou seja, para podermos ter 90 minutos de educação sexual, teremos de aumentar a carga 
horária. 
Ora, no passado mês de Setembro, o CDS apresentou uma iniciativa legislativa que tinha a ver com formação 
específica em suporte básico de vida, a ser integrada nas já existentes áreas curriculares de formação contínua. 
A este propósito, vou ler-lhe uma citação que gostava que a Sr.ª Deputada comentasse: «de vez em quando, o 
CDS tem uma ou outra proposta para a área da educação que não se enquadra bem em qualquer das duas 
anteriores ideias mas que é uma forma de fazer política educativa um bocadinho a retalho». Mais adiante, diz que 
«pode até ser uma ideia discutível, mas o que não nos parece aceitável é que possamos fazer estrutura curricular 
na escola pública, a retalho, meter 10 horas de formação em socorrismo, mais 10 horas de formação ambiental», 
e por aí fora. 

Segundo o diploma que a Sr.ª Deputada agora nos apresenta, temos de ter uma formação com a duração de mais 
54 horas anuais, colocando-as não sabemos exactamente como nem onde. 
Ora, onde é que está a coerência do Bloco de Esquerda relativamente aos horários que devem ser praticados nas 
escolas e onde é que fica, depois, aquilo que foi citado pela Sr.ª Deputada Ana Drago, quando diz que o que deve 
ser feito é deixar tempo aos alunos para poderem estudar as disciplinas fundamentais? 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra a Sr.ª Deputada Cecília Honório. 

A Sr.ª Cecília Honório (BE): — Sr. Presidente, agradeço aos Srs. Deputados as questões que colocaram, algumas 
das quais saem do âmbito da discussão que estamos a travar. 
Estamos de acordo que o essencial é fazer uma reforma curricular. Essa era a questão que se esperava que o 
Partido Socialista tivesse feito, nomeadamente para a escolaridade obrigatória. Essa é, evidentemente, uma 
discussão de fundo. 
Sobre as questões de horário, há escolas que dedicam a formação cívica ao desenvolvimento dos seus projectos 
de educação sexual e, portanto, não há excentricidade no que o Bloco de Esquerda está a fazer, quando o próprio 
Governo do Partido Socialista nem sequer faz uma avaliação séria destas áreas curriculares não disciplinares, que, 
em muitas escolas, são áreas relativamente mortas. 
A questão de fundo e aquilo que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, interessa salvaguardar é que esta 
discussão tem já o máximo interesse na medida em que revelou o entusiasmo das forças políticas e garantiu que 
teremos, da parte do Partido Socialista, um projecto alternativo que tem um prazo de 30 dias. 
Portanto, consideramos que esta discussão é da máxima importância e certamente que o Bloco de Esquerda está 
absolutamente disponível para abrir profundamente esta discussão e para assumir a educação sexual como uma 
aposta e um direito fundamental, que permanece adiado, pelo menos, há 25 anos. 
Por mais tergiversações que os Srs. Deputados optem por fazer, temos certo que as opções moles que foram 
sendo feitas até ao presente são as opções responsáveis pelo facto de a educação sexual não estar implementada 
nas escolas. Esta é uma realidade e a proposta de uma área curricular é a que garante seriedade à educação 
sexual. 

Aplausos do BE. 

O Sr. Presidente: — Para apresentar o projecto de lei n.º 634/X (4.ª), do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João 
Oliveira. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: O compromisso do PCP com a luta pelo direito 
à educação sexual nas escolas e pelo direito à saúde reprodutiva não é novo. As diversas iniciativas que o Grupo 
Parlamentar do PCP tem apresentado ao longo dos anos nesta área e o trabalho desenvolvido pela JCP junto dos 
estudantes e dos jovens dão conta da importância que reconhecemos à matéria e do empenho que colocamos no 
seu tratamento. 
O PCP, numa iniciativa pioneira, apresentou, em Março de 1982, um projecto de lei que, pela primeira vez, 
reconhecia o direito à educação sexual e ao planeamento familiar. Seguiram-se-lhe novas iniciativas legislativas 
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em 1983 e em 1999, tendo o PCP contribuído de forma decisiva para o enquadramento legislativo da educação 
sexual. 
Também no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, o PCP tem vindo a apresentar várias iniciativas legislativas, 
garantindo não só a efectividade da educação sexual mas também a promoção da saúde sexual e reprodutiva e a 
protecção da maternidade e paternidade enquanto funções sociais. 
Na opinião do PCP, a educação sexual nas escolas é um elemento central da política de promoção da saúde sexual 
e reprodutiva. 

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

O Sr. João Oliveira (PCP): — Apesar de prevista na legislação portuguesa desde a publicação da Lei n.º 3/84, e 
consolidada no âmbito da Lei n.º 120/99, a concretização da educação sexual nas escolas tem sido bloqueada por 
sucessivos governos. 
Recorrendo aos mais variados métodos e argumentos para justificar o incumprimento reiterado da lei, PS, PSD e 
CDS têm sacrificado o cumprimento da lei e o interesse nacional a compromissos partidários, assumidos em 
prejuízo da resolução dos problemas do País e do respeito pelos direitos dos jovens. 
Os efeitos desta actuação irresponsável estão à vista: mais de 25 anos depois da publicação da primeira lei que 
consagrou o direito à educação sexual, alguns dos indicadores de saúde justificam a necessidade e a urgência da 
implementação efectiva da educação sexual nas escolas. 
O Relatório do Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge, relativo à situação existente a 31 de Dezembro de 2007, dá conta do flagelo da infecção com 
VIH/SIDA por transmissão sexual. 
Também os dados sobre a saúde dos jovens, publicados em 2006 pela Divisão de Saúde Materna, Infantil e dos 
Adolescentes da Direcção-Geral da Saúde, apesar de registarem a tendência de diminuição da gravidez, 
maternidade e paternidade adolescentes, relativamente à maternidade referem que «no que respeita às idades 
mais jovens, constatou-se, nos 20-24 anos, um abrandamento da expressão dessa tendência,»« — de decréscimo 
— «» tendo havido, inclusive, um ligeiro aumento nos anos de 1999 e 2000; no grupo 15-19 anos, a progressão 
decrescente do respectivo valor parece esbater-se a partir de 1996, havendo ligeira oscilação num sentido e 
noutro». 
Esse estudo dá ainda conta de preocupantes taxas de frequência incompleta da escolaridade obrigatória, 
certamente relacionadas com o insucesso e abandono escolar motivados pela situação de gravidez ou 
maternidade e paternidade precoces. 
O PCP entende que a actual legislação em vigor contém já os vectores essenciais para a necessária acção 
governamental. O projecto de lei que hoje discutimos apresenta, por isso, duas linhas de acção. Uma, de 
aperfeiçoamento da lei no sentido de assegurar a sua adaptação à realidade e de aprofundamento de direitos. 
Outra, exigindo do poder executivo o seu cumprimento, estabelecendo um processo concreto para a 
implementação da educação sexual nas escolas. 
Entendemos que o carácter transversal da sexualidade na vida deve ser reflectido no processo educativo, 
atravessando as diversas disciplinas curriculares e podendo assumir uma vertente não curricular, inserida 
livremente pelos estabelecimentos de ensino nos trabalhos circum-escolares, associativos e extracurriculares. 
Continuamos a defender e a propor um modelo de educação sexual transversal e interdisciplinar, que coloque a 
sexualidade e a saúde reprodutiva como um conteúdo nuclear em cada disciplina e que não permita o isolamento 
teórico da matéria em causa, prevenindo também o aumento da carga horária dos estudantes ou a diminuição da 
carga horária já prevista para as diversas disciplinas em cada ano de escolaridade. 

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

O Sr. João Oliveira (PCP): — Não partilhamos, por isso, das propostas que apontam para a abordagem da 
educação sexual numa disciplina específica criada para o efeito ou para o seu enxerto numa área curricular que 
certamente redundaria na diminuição do seu papel. 
Para que não haja lugar a novos adiamentos ou retrocessos, como aquele que parece desenhar-se no seguimento 
do relatório do Grupo de Trabalho de Educação Sexual da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular, o PCP propõe que, já no próximo ano lectivo, seja implementado um programa interdisciplinar de 
educação sexual com currículo adequado. 
Propomos a constituição de um gabinete de atendimento que, a par da intervenção curricular, constituirá uma 
verdadeira estrutura de educação sexual e de apoio à sexualidade, contribuindo para a saúde sexual e 
reprodutiva e para o direito a uma sexualidade livre e consciente dos nossos jovens. 
O PCP propõe ainda, no âmbito dos estabelecimentos com ensino secundário, a disponibilização gratuita e 
universal de contraceptivos, nomeadamente preservativos e contraceptivos orais. 

Vozes do PCP: — Muito bem! 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Considerando fundamental o envolvimento das unidades públicas de saúde na 
aplicação e desenvolvimento da educação sexual nas escolas, propomos a contratualização das actividades 
relacionadas com a educação sexual nas escolas com o Ministério da Saúde, com vista a assegurar o respectivo 
financiamento. 
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O projecto de lei do PCP, que agora discutimos, no seguimento do trabalho pioneiro e audaz que temos 
conduzido em matéria de educação sexual, representa a continuidade natural das nossas propostas e objectivos e 
responde às justas reivindicações e aspirações colocadas pela luta dos estudantes dos ensinos básico e 
secundário. 
Esperamos, por isso, que esta Assembleia contribua, com a sua aprovação, para a alternativa de progresso que 
propomos. 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: — Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes. 

O Sr. Fernando Antunes (PSD): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Sobe hoje, mais uma vez, à discussão 
nesta Câmara o tema sensível mas sempre actual da educação sexual nas escolas e das formas de melhor formar 
e informar os jovens nesta área. Desta vez, a discussão faz-se à volta de duas iniciativas: uma, do Bloco de 
Esquerda, o projecto de lei n.º 530/X (3.ª), e outra, do Partido Comunista Português, o projecto de lei n.º 634/X 
(4.ª). 

O projecto de lei n.º 530/X (3.ª) deixa claro o conceito e o pensamento que o Bloco de Esquerda tem acerca da 
educação sexual nos estabelecimentos de ensino, mas vai mais longe, defendendo medidas que visam regular, de 
cima para baixo, a forma de fazer chegar às crianças e jovens conhecimentos sobre educação e formação sexual. 
Fá-lo basicamente defendendo a educação sexual como área curricular não disciplinar mas obrigatória, a 
leccionar no último ano de cada ciclo de ensino, com a duração semanal de hora e meia, com professores com 
formação adequada e em exclusividade. 

Propõe, ainda, que a educação sexual na área curricular seja obrigatória para todos os alunos, deva fazerse sem 
sobrecarga dos horários lectivos semanais, propondo, portanto, que se retirem tempos de leccionação a 
disciplinas como a formação cívica ou o estudo acompanhado. O Partido Social Democrata considera positiva, 
mais uma vez, a introdução do tema da sexualidade no horizonte da discussão pública, com a subida a este 
Plenário, entendendo que a sua análise e debate promovem a sua desmistificação. Entendemos que o tema da 
sexualidade deve ser abordado com naturalidade, sem tabus, mas com os cuidados necessários que advêm da 
sensibilidade que a questão arrasta para a sociedade em geral, tendo em vista as diferenças de opinião e toda 
uma hierarquia de valores que se relacionam com diferenças de culturas que, no fundo, são as que constituem o 
habitat originário de cada aluna ou aluno que frequenta a nossa escola. Entende o PSD que a proposta do Bloco, 
em discussão, massifica a questão, não preserva as diferenças, passa ao lado da comunidade envolvente e da 
família, originando que se entre assim na esfera individual onde as matérias a transmitir tocam naturalmente com 
a imposição de um modelo que tem implícita a colisão com valores que envolvem questões de ética pessoal.  

O PSD não foge ao tema em debate, mas discorda frontalmente da preponderância mediatista que o projecto de 
lei n.º 530/X (3.ª), em discussão, a ir para a frente, pode trazer a matéria tão importante. Até parece que a 
imposição da educação sexual obrigatória nas escolas supera todo um conjunto de valores de formação para a 
saúde e para a cidadania onde a sexualidade, mas não apenas ela, deve constituir todo um conjunto de 
conteúdos que contribuem para a formação integral do jovem. No conjunto dos ciclos escolares, a carga horária 
proposta quase iguala a de disciplinas importantes da área disciplinar curricular. Neste projecto de lei do Bloco de 
Esquerda, em discussão, prevendo-se que cada ano lectivo tenha cerca de 37 semanas de aulas, um aluno que 
faça o curso normal dos ciclos escolares terá 222 horas de educação sexual. Convenhamos, Sr. Presidente, Sr.as e 
Srs. Deputados, que é um exagero esta proposta. 

O PSD não concorda com os seus objectivos de centralismo programático, defendendo o envolvimento da escola 
numa lógica do seu projecto educativo e da sua autonomia. Esta proposta constituiria, a nosso ver, um retrocesso 
na autonomia da escola portuguesa. O PSD discorda, igualmente, da imposição, por via legislativa, de conteúdos 
programáticos que este projecto de lei define a nível de cada ciclo de ensino — tal imposição esquece as 
diferenças, igualando o que é desigual, ignorando culturas em função da localização e ambiente escolar e valores 
sociais e éticos que os envolvem, nomeadamente os valores da comunidade e da família. 

Vozes do PSD: — Muito bem! 

O Sr. Fernando Antunes (PSD): — Em relação ao projecto de lei n.º 634/X (4.ª), do PCP, entendemos a filosofia 
que constitui a sua motivação. Consideramos tratar-se de uma proposta que não põe em causa a forma 
equilibrada como o edifício legislativo se vem sedimentando à volta da sensibilidade que envolve a aplicação da 
educação sexual nas escolas, antes, pugna pelo assumir de uma atitude pró-activa que promova a implementação 
e extensão mais rápida do processo, concretamente a partir do próximo ano lectivo, a todas as escolas e em todo 
o País.  

Efectivamente, também o PSD entende que há adequações a fazer na área curricular de algumas disciplinas, com 
vista à assumpção da formação sexual na sua interdisciplinaridade e transversalidade. Pensamos, no entanto, 
contrariamente ao PCP, dever ser obrigatória a inclusão da sexualidade na área projecto da escola, numa 
disciplina não curricular de educação para a saúde, julgando, igualmente, importante a existência de um 
professor coordenador nesta área, com formação adequada para promover, organizar e motivar todos os agentes 
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envolvidos no projecto educativo para uma sexualidade saudável. O papel deste professor na ligação 
interdisciplinar é fundamental área da promoção da educação sexual e da saúde reprodutiva, numa perspectiva 
transversal que se quer articulada e integrada. Fundamental, igualmente, é o papel do professor coordenador na 
ligação directa à comunidade envolvente, onde os pais devem ser parceiros privilegiados, bem como os centros 
de saúde, as autarquias e as instituições da rede social. Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Em relação aos dois 
projectos de lei em análise nesta Câmara, o PSD quer registar e congratula-se porque ambos promovem e 
incentivam a criação de gabinetes de atendimento aos jovens, numa perspectiva de informação, aconselhamento 
e apoio na área da saúde sexual e reprodutiva, onde deve haver toda a privacidade, dada a complexidade das 
situações. Na linha do que é o nosso pensamento político assente em iniciativas por nós assumidas, a última das 
quais nas propostas de alteração ao Estatuto do Aluno que foram rejeitadas pelo Partido Socialista, o PSD 
entende que estes gabinetes podem e devem ser instrumentos fundamentais para formar e prevenir e 
constituem um meio importante para atrair e gerar confiança.  

Entendemos que estes gabinetes se devem constituir com equipas multidisciplinares, onde possam estar 
médicos, enfermeiros, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais e professores. Daí a necessidade de uma 
articulação de políticas governamentais, nomeadamente de carácter financeiro, que disponibilize os profissionais 
dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência e Ensino Superior ou outros, em articulação com as autarquias, 
para a celebração de protocolos que permitam esta multidisciplinaridade nos gabinetes de apoio, que julgamos 
essencial na multiplicidade dos problemas que hoje se deparam aos jovens em termos de saúde sexual e 
reprodutiva. 

Aplausos do PSD. 

O Sr. Presidente: — Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Abel Baptista. 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: O CDS reconhece a necessidade de uma 
educação para a sexualidade consciente, assumida e responsável. A educação sexual deve basear-se em valores 
de liberdade, consciência, respeito e responsabilidade. A família não pode ser excluída desta área de formação, 
não aceitamos que o Estado se substitua à família. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — A família é, para nós, a primeira fonte das relações pessoais, a primeira fonte da 
transmissão de valores, de afectos e de educação para os mais novos. Consideramos fundamental que a matéria 
da educação sexual nas escolas, vertida nos dois projectos de lei hoje em análise, um do Grupo Parlamentar do 
Bloco de Esquerda e outro do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, apesar de recorrente, seja 
discutida. O projecto de lei do PCP advoga a inserção do tema em todos os programas e currículos disciplinares 
adequados, com o objectivo de assegurar uma consciencialização plena para a saúde sexual e reprodutiva, e 
temos de acompanhar este princípio, na medida em que para ele já apontam as directivas hoje em vigor. A 
transversalidade é, para nós, mais profícua do que a tentativa de fazer uma disciplina da matéria. No que diz 
respeito à criação dos gabinetes de atendimento, cremos que não trariam muito mais-valias, pois as crianças e 
jovens não têm à vontade para utilizar estes gabinetes, tal como ainda existem resistências à utilização dos 
gabinetes de apoio psicológico. 

Vozes do PS: — O melhor mesmo é apelar à abstinência! 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — Por outro lado, estes gabinetes já existem no IPJ e nos centros de saúde e, na 
nossa perspectiva, os gabinetes devem ser complementares às acções das escolas e não nelas integrados. 
O Bloco de Esquerda apresenta um projecto de lei que se distancia em muito da realidade das nossas escolas, 
desde logo, pela criação de uma área curricular não disciplinar. Quando já existe este modelo na educação para a 
saúde, não se entende que área seria sacrificada para dar 90 minutos semanais a esta área curricular. 
A educação sexual não deve ser escondida, nem marginalizada, pois é necessário que se afastem alguns 
fantasmas e estereótipos, que muitas vezes se fazem passar, mas não devemos dar a primazia em demasiado a 
um aspecto da educação para a sexualidade, devendo ela ser integrada nos planos já existentes. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — Atribuir ao Estado, como aqui é feito, o monopólio do ensino da educação 
sexual, para nós não faz sentido. De notar que a educação sexual nas escolas não pode nem deve ser um 
substituto do papel e responsabilidade das famílias na abordagem deste como de outros temas. Os jovens obtêm 
a sua formação em contextos diferentes, onde estão incluídos a família e a escola. É neste ponto fundamental a 
formação dos pais, professores e auxiliares, pois os jovens tendem a reproduzir as acções dos adultos — e 
dizemos formação dos pais e professores, e não exclusivamente dos professores. Concordamos com uma 
educação para os afectos e para a sexualidade, mas nunca com uma educação sexual exclusivamente estatista e 
dirigista. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — As escolas já estão sobrecarregadas de módulos não curriculares, as crianças já 
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passam demasiado tempo nas salas de aula e os professores sentem que as escolas concentram demasiadas 
competências e que muitas vezes se distanciam do essencial. 

Acreditamos no papel fundamental das escolas em muitas áreas e esta é, porventura, uma delas, mas não 
podemos aceitar a exclusão da família da formação nesta área. 

Vozes do CDS-PP: — Muito bem! 

O Sr. Abel Baptista (CDS-PP): — Estes projectos de lei — mais o do Bloco de Esquerda do que o do PCP — não nos 
parece serem uma solução para a falta de implementação da educação sexual em algumas escolas. 

Sabemos da existência de boas práticas nesta área e são essas boas práticas que queremos ver replicadas por 
todas as escolas, sempre acompanhadas por formação que é tão essencial para o sucesso. 
Temos de saber enquadrar a educação sexual. Ela não é meramente escolar, pois insere-se em questões sociais, 
culturais e ideológicas. Por isso, é necessário realizá-la com o envolvimento de muitos intervenientes. 

Aplausos do CDS-PP. 

O Sr. Presidente: — Para uma intervenção, tem a palavra a Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro. 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: O tema hoje em discussão revestese, 
indiscutivelmente, de importância e actualidade relevantes. E se dúvidas tivermos acerca desta importância, basta 
que nos detenhamos nos valores relativos ao HIV, às infecções sexualmente transmissíveis e às gravidezes 
precoces, que apresentam ainda, no nosso país, valores muito elevados. O PS sempre considerou a área da 
educação sexual como um assunto da maior importância social e de grande relevância política. Por isso é que, no 
domínio legislativo, todos os diplomas que existem actualmente em vigor, desde a lei de 1984 até à Lei n.º 
12/2001, foram produzidos por iniciativa do Partido Socialista ou viabilizados com os votos do Partido Socialista. 
Também no domínio executivo o actual Governo tem tomado medidas que garantem avanços inquestionáveis 
nesta área, nas nossas escolas. Consciente de que existiam lacunas neste domínio, no início da legislatura, o 
Governo começou por nomear um grupo de especialistas, o Grupo de Trabalho de Educação Sexual, como todos 
sabemos, liderado pelo Prof. Daniel Sampaio. Aguardou pelo relatório feito por esse grupo de trabalho, aguardou 
pelas recomendações que por eles foram feitas e, na sequência dessas recomendações, foi adoptado um conjunto 
de medida, penso, de importância inquestionável e muito significativas. 

Assim, e respondendo um pouco às dúvidas que a Sr.ª Deputada do Bloco de Esquerda aqui nos manifestou, 
convém esclarecer que todas as escolas têm obrigatoriamente a área da educação para a saúde nos seus projectos 
educativos, sendo que a educação sexual merece aqui uma relevância especial, com obrigatoriedade de realização 
de oito sessões destinadas especificamente a esta área. 

Foi designado um professor coordenador da área da temática da saúde, com redução de componente lectiva para 
este efeito em cada agrupamento de escolas ou em cada escola não integrada em agrupamento. 
Foi ministrada formação a estes professores e, respondendo à Sr.ª Deputada, como já aqui disse o Sr. Deputado 
João Portugal, só no último ano foram formados 600 professores, existindo, no total, já 13 000 professores 
formados nesta área. Foi celebrado um protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde que cria 
um responsável pela educação em meio escolar em cada unidade territorial de saúde e que é o interlocutor 
privilegiado dos professores coordenadores nesta área. 

Foram criados gabinetes de apoio aos alunos na maioria dos agrupamentos e escolas. Neste momento, já 60% dos 
agrupamentos têm estes gabinetes constituídos. E ainda, muito importante, foi dada às escolas a possibilidade de 
se candidatarem a apoio governamental financeiro para a implementação de projectos dentro desta área, sendo 
que no ano lectivo de 2008/2009 já metade dos agrupamentos apresentaram candidaturas para este efeito, tendo 
sido verificado um aumento de 20% relativamente ao ano anterior, o que significa o acréscimo significativo que 
temos verificado. Saliente-se que o Orçamento do Estado para 2009 prevê uma verba de 1,65 milhões de euros 
para a educação para a saúde, para projectos nesta área, enquanto o anterior Orçamento previa apenas 280 000 
€, o que comprova que este Governo aposta definitivamente nesta área. Portanto, naturalmente que saudamos as 
iniciativas legislativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que vêm, aliás, na sequência do muito 
trabalho que o Governo tem feito também neste domínio e do trabalho que a Juventude Socialista tem feito nesta 
matéria também. Mas há uma coisa de que o Bloco de Esquerda e o PCP podem ter a certeza, é que com este 
Governo e esta maioria não assistiremos a episódios como o que vimos com o barco do aborto, Women on waves, 
nem ouvirão o líder do nosso partido a dizer que o casamento serve apenas para a procriação, nem assistiremos 
nesta Câmara a prestações de Secretários de Estado a dizer que as escolas não têm vocação para distribuir 
preservativos. Não! Com esta maioria e com este Governo os senhores têm a certeza de que isso não acontecerá, 
com uma evolução e um posicionamento completamente distinto daquele que existia anteriormente. 

Vozes do PS: — Muito bem! 

O Sr. Luís Fazenda (BE): — Também era melhor!... 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Relativamente ao conteúdo daquilo que aqui se nos apresenta, o Sr. Deputado João 
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Portugal teve oportunidade de confrontar a Sr.ª Deputada Cecília Honório com perguntas que penso que são 
importantes para que esta Câmara possa compreender efectivamente os objectivos. 
A Sr.ª Deputada não teve oportunidade de responder, mas gostaria de lhe dizer, destacando apenas um aspecto, 
que me parece, do ponto de vista pedagógico, muito questionável e pouco defensável que se possa entender que 
só no último ano de cada ciclo é que seja necessário educar as nossas crianças nesta matéria. 
Para nós, a evolução do jovem deve ser acompanhada todos os anos com formação específica nesta área e, 
portanto, parece-me altamente discutível que se possa concentrar tudo numa hora e meia por semana, forçando 
os jovens a estar mais uma hora e meia por semana na escola ou abdicando de outras áreas, que não explicam 
quais são para acrescentar este período. Por outro lado, o projecto de lei apresentado pelo PCP parece-nos pouco 
ambicioso,» 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Para quem não tem projecto!» 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — » porque defende uma transversalidade que já está implementada neste momento, 
porque propõe a distribuição gratuita de meios contraceptivos quando ela já existe e já está assegurada pelo 
Serviço Nacional de Saúde. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Não fazem nada, e depois dizem que somos pouco ambiciosos!» 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Enfim, por tudo isto, entendo que os projectos de lei apresentados precisam de ser 
muito trabalhados em sede de especialidade, sendo que o Partido Socialista apresentará também o seu projecto 
de lei nesta matéria. 

Vozes do PCP: — Ah!... 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Pese embora reconheça o avanço que com o actual Governo foi dado nesta matéria, 
o Partido Socialista entende que é possível reforçar o que tem vindo a ser feito e, por isso, apresentará a sua 
iniciativa legislativa. 
O nosso objectivo é o de complementar as iniciativas em curso, consolidar o caminho já percorrido e, ao dar 
dignidade de lei às recomendações do grupo de trabalho, mobilizar os intervenientes. Não somos conservadores 
nem somos irrealistas. O nosso caminho é o da responsabilidade e seriedade, numa matéria sensível e importante 
como esta, que a todos nós diz respeito. 

Aplausos do PS. 

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

A Sr.ª Ana Zita Gomes (PSD): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro, partilhamos de muito do que disse e 
dos objectivos que estão hoje aqui em debate, como o de promover uma sexualidade mais consciente, mais 
saudável, prevenir os comportamentos de risco, compreender a afectividade e outros já referidos. Mas se o 
diagnóstico é preocupante, a verdade é que deve ser feita uma avaliação da situação actual e da conduta do 
Governo. 

Como a Sr.ª Deputada Cecília Honório referiu, foi constituído um grupo de trabalho em 2005, cujo relatório final 
data de 2007. Ora, passado mais de um ano, é lamentável que esse trabalho não esteja a ter o impacto e o 
desenvolvimento efectivo nas escolas, como seria expectável. O próprio coordenador do grupo de trabalho 
lamentou publicamente, por várias vezes, a demora e a não aplicação prática das propostas na escola. 
Já percebemos que a Sr.ª Deputada não partilha da opinião de Daniel Sampaio. Como a explica, então? Não lhe 
vou pedir para fazer o balanço do trabalho ou, na nossa opinião, da falta de trabalho da parte do Ministério da 
Educação no que se refere à transposição das propostas do grupo de trabalho para as escolas. 
De facto, da teoria à prática ficou, neste caso, um longo caminho, o mesmo, aliás, a que este Governo já nos 
habituou entre o anúncio das medidas e a concretização das mesmas. Muito rapidamente, quero apenas deixar-
lhe uma questão. A Sr.ª Deputada referiu alguns números, mas gostaria que me explicasse os resultados do 
estudo APF já referidos, onde se conclui que cerca de 30% dos jovens nunca tinham abordado esta questão nas 
escolas e os que abordaram estão muito mal informados sobre alguns temas, nomeadamente no que se refere ao 
acesso aos métodos contraceptivos. O Ministério da Educação diz que vai avaliar. Penso que não vale a pena 
negar a realidade, porque isso só prejudica os destinatários destas políticas. Ora, Sr.ª Deputada, não é isso, com 
certeza, que qualquer de nós aqui deseja. Termino cumprimentando os autores das iniciativas que 
proporcionaram este debate, uma vez que este debate já tem consequências na Av. 5 de Outubro, ao fazer 
despertar o Ministério da Educação para esta questão. Apareceu hoje o núcleo da educação para a saúde da 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular a anunciar um inquérito às escolas sobre esta matéria. 
Esperamos que, mais uma vez, não fiquem pelas palavras. 

Aplausos do PSD. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra a Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro. 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Sr. Presidente, saúdo a coragem da Sr.ª Deputada Ana Zita Gomes de colocar esta 
questão. 
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Penso que se sente muito incomodada porque, em matéria de educação sexual, se houve período em que este 
assunto não só estagnou como retrocedeu foi no anterior governo. 

Protestos do PSD. 

Efectivamente, o que herdámos foi uma situação em que a rede de escolas promotoras de saúde foi 
desmantelada e o Governo do Partido Socialista não teve de partir do zero, teve de partir de valores negativos, 
teve de recuperar os efeitos nefastos que teve a atitude do anterior governo para podermos fazer trabalho. 
É certo que há 13% das escolas onde esta matéria ainda não foi abordada, mas também é certo, Sr.ª Deputada, e 
isto não é «o copo meio cheio, ou meio vazio», que o copo está muito mais cheio! É que, no tempo do Governo 
do PSD e do CDS não havia escolas que tivessem abordado esta matéria. 

Protestos do PSD. 

Portanto, não vale a pena, agora, dizer que existe algo ainda por fazer, concordamos que existe ainda muito 
trabalho para fazer, que não está ainda tudo feito e faz todo o sentido que o Governo tenha lançado, agora, o 
segundo estudo nas nossas escolas para abordarmos a verdadeira situação. Por isso é que o Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista também entende que, com a sua iniciativa legislativa, poderá acelerar o processo e reforçar 
as medidas que já estão a ser tomadas. O que é certo é que temos um caminho percorrido e temos provas a dar 
do que fizemos. Os senhores só devem lamentar o mal que ficou feito no final do vosso mandato. 

Aplausos do PS. 

Protestos do PSD. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho. 

O Sr. José Paulo Carvalho (N insc.): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, começo por saudar as iniciativas que 
aqui estão em debate e, desde logo, gostava de lhe dizer, Sr.ª Deputada Cecília Honório, que, sem dúvida alguma, 
a questão da gravidez na adolescência ou a da infecção por HIV entre os jovens são matérias que nos preocupam 
a todos ou, pelo menos, devem preocupar.  

Agora, a verdade é esta: tal como estão actualmente redigidos o projecto de lei do Bloco de Esquerda e também 
o do PCP, é impossível aceitá-los como soluções para a educação sexual nas nossas escolas. 
Porquê? Porque apresentam uma proposta absolutamente simplista, que faz tábua rasa de um conjunto de 
consensos que foram sendo atingidos na comunidade científica e na educativa, dos quais alguns constam 
expressamente do relatório do grupo de trabalho sobre a educação sexual e que os senhores contrariam, em 
parte significativa, de modo frontal, esquecendo, nomeadamente – aliás, é um dos objectivos que consta desse 
relatório, na pág. 21 –, que um dos objectivos da educação sexual é o do compreender a sexualidade como uma 
das componentes mais sensíveis da pessoa humana, no contexto de um projecto de vida que integre valores — 
por exemplo, os afectos, a ternura, o crescimento e maturidade emocional, a capacidade de lidar com 
frustrações, compromissos, abstinência voluntária e uma dimensão ética. Os senhores esquecem que, aqui, a 
palavra-chave é a sensibilidade particular da matéria e não é com soluções simplistas e impositivas que se resolve 
o problema. 

Protestos do Deputado do PCP João Oliveira. 

No fundo, o que os senhores põem em causa é, primeiro, a participação essencial dos pais e da família nesta 
matéria e, segundo, a autonomia das escolas, que tem de ser respeitada, e a autonomia das comunidades 
educativas. 

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

O Sr. José Paulo Carvalho (N insc.): — Termino, Sr. Presidente, dizendo que espero que, no debate que se vai 
seguir em sede de especialidade, seja possível alcançar uma solução equilibrada, prudente, de bom senso, que 
respeite o papel dos pais e das famílias, que é um papel essencial nesta matéria, e também a autonomia das 
comunidades educativas. 

Agora, ao terminar o debate, ouvimos o Partido Socialista falar e a dizer o que não quer sobre esta matéria mas, 
infelizmente, ficamos sem saber o que é que o Partido Socialista e o Governo propõem sobre esta matéria. 

Protestos do PS. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda. 

O Sr. Luís Fazenda (BE): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Normalmente, alguns partidos da direita agitam-
se quando há iniciativas para travar o imobilismo, designadamente nesta área. 
Mas, no tempo intermédio, não ouvimos dizer nada, não há qualquer iniciativa! A vós não se vos atravessa essa 
inquietação de que há deficiência na educação sexual, de que há um excesso de gravidez adolescente, de que há 
uma desinformação grande na juventude, acerca de métodos anti-concepcionais, etc.? Isso não vos incomoda 
isso?! É só, periodicamente, qual «reflexo de Pavlov», quando alguém tenta avançar com iniciativas acerca da 
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educação sexual que lá vem a comunidade de valores, lá vem a família, enfim, lá vem o imobilismo! Portanto, 
tragam iniciativas, desenvolvam iniciativas, não tenham apenas um método de reacção política e de adversidade 
sempre que, na esquerda e em alguns sectores mais ligados ao progresso e à cidadania, se procura avançar. 
Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, este debate tem um mérito: é o de que, ao fim de quatro 
anos, o Partido Socialista assumiu um compromisso, o de que vai, a curto prazo, apresentar um projecto de lei 
sobre educação sexual. Esse foi o grande mérito deste agendamento e desta iniciativa. 
Demorou, mas chegou! Vamos atender a esse debate, vamos ver como é esse debate. 

Gostaria de dizer que o diagnóstico que fez acerca da juventude e do grau de informação sexual não é aquele que 
resulta do estudo da Associação para o Planeamento da Família nem é aquele a que tivemos acesso quando 
realizámos jornadas com especialistas, com o grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Educação, que não 
nos deu essas tonalidades que a Sr.ª Deputada aqui nos trouxe, deu-nos tonalidades muito mais escuras. 

Protestos do PS. 

Devo dizer que o Prof. Daniel Sampaio, nessas jornadas que o Bloco de Esquerda promoveu, disse que trabalhou 
um conjunto de soluções de acordo com uma grelha que lhe foi fornecida pelo Ministério da Educação, de acordo 
com um determinado modelo e que, portanto, não lhe competia a ele, que não tomava as decisões políticas, 
discutir modelos; ele tinha um modelo, que lhe deu a Ministra Maria de Lurdes Rodrigues, e não discutia 
modelos, apenas desenvolveu o modelo. 

Aquilo que, nesse debate, perguntámos ao Dr. Daniel Sampaio foi se lhe repugnava uma área curricular e ele 
disse-nos que não; o grupo de trabalho não tinha autonomia para discutir o modelo mas não lhe repugnava uma 
área curricular. Portanto, estamos abertos a discutir as soluções e já percebemos que «8 ou 80», ou seja, ou não 
há nada ou querem em todos os anos! Vamos ver e vamos discutir. Estamos preparados para esse debate na 
especialidade. 

Aplausos do BE. 

O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: De facto, esta tarde de discussão na 
Assembleia da República é sui generis. 

O Partido Socialista, que tantas vezes acusa o PCP de nunca apresentar alternativas, hoje, em relação a dois 
projectos de lei do PCP, conseguiu dizer, em relação ao subsídio de desemprego, que somos demasiado 
ambiciosos na concessão do subsídio de desemprego e, em relação à educação sexual, que somos pouco 
ambiciosos! 

Vozes do PCP: — Exactamente! 

Protestos do PS. 

O Sr. João Oliveira (PCP): — Srs. Deputados do Partido Socialista, então, temos uma lei relativa à educação sexual 
aprovada desde 1984; passaram 24 anos sobre a publicação daquela lei, até hoje a implementação da educação 
sexual nas escolas está por fazer e é pouca ambição querermos que, ao fim de 24 anos, a educação sexual seja 
implementada nas escolas?! Não é! É uma ambição, uma grande ambição, que mantemos desde 1982, que foi 
quando apresentámos o primeiro projecto de lei. 

O problema, aqui, é que, quando se quer «encanar a perna à rã», passe a expressão, arranjam-se todas as 
desculpas e todos os governos têm arranjado todas as desculpas. E uma das desculpas mais eficazes para ir 
empatando este processo é a da constituição de grupos de trabalho, de grupos de estudo, de investigações, que, 
não existindo a vontade efectiva de implementar a educação sexual nas escolas, têm redundado naquilo que se vê, 
no incumprimento reiterado de uma lei por mais de 24 anos. 

De uma vez por todas, clarificamos a nossa grande ambição, que é a de, ao fim de 24 anos, continuarmos a insistir 
para que seja implementada a educação sexual nas escolas. E é com esta ambição que teremos toda a abertura, 
obviamente, para discutir as propostas que o Partido Socialista há-de vir a apresentar sobre esta matéria, na 
esperança, Sr.ª Deputada Luísa Salgueiro, de que, entre estas poucas ambições que todos temos aqui, finalmente, 
ao fim de 24 anos, possamos, de uma vez por todas, cumprir a lei e implementar a educação sexual nas escolas. 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: — Sr.as e Srs. Deputados, com esta intervenção conclui-se a discussão conjunta, na 
generalidade, dos projectos de lei n.os 530/X (3.ª), do BE, e 634/X (4.ª), do PCP e, assim, também a nossa reunião 
plenária de hoje. 
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Nota: Na sessão plenária seguinte (35) “Foram aprovados dois requerimentos, um, apresentado pelo BE, e outro, 
apresentado pelo PCP, solicitando a reapreciação pela Comissão de Educação e Ciência, pelo prazo de 30 dias, 
respectivamente, doprojecto de lei n.º 530/X (3.ª) — Implementação da educação sexual nas escolas (BE) e do 
projecto de lei n.º 634/X (4.ª) — Estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas (PCP).” 

 

 

 


