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

X Legislatura/ 3ª Sessão Plenária XI Governo DAR Nº80 DATA: 08-05-2008 

Pgs: 12-16 Contexto: “Também em declaração política, o Sr. Deputado José Moura Soeiro (BE) 
deu conta de resultados de um estudo sobre o comportamento sexual dos portugueses 
cujos resultados indicam necessidade de alteração do modelo de educação sexual nas 
escolas, tendo anunciado a apresentação de uma iniciativa legislativa nesse sentido. 
No fim, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Srs. Deputados Luísa Salgueiro (PS) 
e Miguel Tiago (PCP).” 

Sit. Parlamentar: declaração 
política apresentada pelo GP do BE 

O Sr. Presidente: — Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Moura Soeiro. 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: Um quarto dos portugueses 
nunca usou preservativo na vida; mais de metade dos portugueses — cerca de 60% — admitem que 
não usaram o preservativo na primeira relação com o parceiro mais recente; mais de metade dos 
portugueses nunca fizeram o teste da SIDA; um terço das mulheres portuguesas já engravidou sem 
querer. Estes são os dados de um estudo apresentado ontem sobre comportamentos sexuais e a 
infecção VIH/SIDA em Portugal. 

Mas há mais estudos e mais dados concretos. Há cerca de 60 000 infectados com SIDA, em Portugal, 
sendo que os jovens são responsáveis por cerca de metade dos novos casos de infecção e que cerca de 
15% dos infectados com SIDA têm menos de 25 anos. Há 16% de mães adolescentes em Portugal, valor 
que faz do nosso país o segundo país da Europa com maior proporção de gravidez na adolescência. 
Persistem também em Portugal, como se sabe, vincadas desigualdades de género e o preconceito 
(machismo e homofobia) marca ainda de forma profunda o dia-a-dia daqueles que têm uma orientação 
sexual ou uma identidade de género diferente das dominantes. Perante esta realidade, não podemos 
olhar para o lado. Ela exige uma acção imediata e urgente para resolver um gravíssimo problema de 
saúde pública. É preciso intervir em muitos domínios, mas há certamente um que é fundamental: a 
educação  sexual. Há décadas que se fala nisso. Fizeram-se leis, projectos, grupos de trabalho, mas 
quase nada avançou. Desde Dezembro que o Bloco de Esquerda tem visitado dezenas de escolas por 
todo o País para discutir a educação  sexual . Em todas elas, centenas de alunos acorreram aos debates. 
Contrariando as generalizações simplistas de alguns «velhos do Restelo», quando a política se interessa 
pelos jovens, os jovens interessam-se pela política. Quando a política tem a ver com as preocupações e 
os seus quotidianos, a política entusiasma os mais jovens porque é da nossa vida colectiva que falamos. 
Mas nas escolas verifica-se um paradoxo: apesar de as leis e de as intenções, não existe educação  
sexual nas escolas. Há projectos, há vontade dos estudantes e até de alguns professores, há 
experiências pontuais, mas não existe, realmente, educação  sexual nas escolas. Toda a gente que anda 
nas escolas sabe disso. 

É o próprio psiquiatra Daniel Sampaio, nomeado pelo Governo para o grupo de trabalho que fez 
propostas sobre a educação  sexual , quem reconhece este fracasso, quando afirmou há dias, nos 
jornais, que tem tardado a concretização no terreno de medidas concretas e que «temos propostas 
que, infelizmente, ainda não foram postas em prática nas escolas. Não posso deixar de lamentar». Ou 
quando afirmou que a educação  sexual é «uma das promessas não cumpridas de sucessivos 
governos». 

Vozes do BE: — Muito bem! 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — A educação sexual corresponde a uma das mais persistentes 
reivindicações dos movimentos dos jovens em Portugal. Contudo, os sucessivos governos nunca 
priorizaram esta questão e nunca souberam dar-lhe a resposta séria e empenhada. 
É revelador que a escola tenha sido incapaz de incorporar verdadeiramente este tema no seu currículo 
e de abrir espaços para se discutir aquilo que é uma parte fundamental das vivências juvenis, 
mostrando as resistências que existem à mudança e a distância que separa a escola da vida dos jovens. 
As sucessivas leis que foram sendo aprovadas, desde 1984, mesmo quando pareciam avanços, nunca 
resultaram em nada de substancial. Houve projectos e experiências localizadas muito interessantes, 
mas faltou coragem política, clareza na atribuição de responsabilidades e recursos a sério para dar 
sequência às intenções anunciadas. 

Apesar das expectativas geradas em sentido contrário, este Governo voltou a cometer o erro do 
costume: diluir a educação sexual numa área muito mais vasta, cujas preocupações centrais são de 
regulação dos comportamentos dos alunos, em vez de criar uma área específica e contratar 
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profissionais especificamente formados e responsáveis para essa área. Esta incapacidade de assumir 
algo diferente, mas sobretudo esta falta de vontade política do Ministério, num contexto em que os 
professores estão «afogados» em tarefas burocráticas e exigências crescentes, fez com que a educação 
sexual tenha sido, mais uma vez, um completo fracasso. Ao longo de todos estes anos, de facto, muito 
pouco mudou. Não é que nada tenha evoluído. Há escolas com experiências interessantes, há 
estudantes que aproveitam a área-projecto para desenvolver iniciativas exemplares, há associações 
que têm desempenhado um papel precioso, há centros de saúde que, contrariando as dificuldades, se 
empenham em passar informação.  

Mas falta, Sr.as e Srs. Deputados, uma coisa essencial: redes sólidas, profissionais especificamente 
formados e contratados para se responsabilizarem por esta área, medidas políticas efectivas. E talvez a 
grande conclusão que pode ser retirada deste processo de mais de duas décadas de implementação da 
educação sexual é que a insistência na transversalidade e na não obrigatoriedade de facto serviu a 
desresponsabilização política dos Ministérios da Educação e da Saúde, a diluição de responsabilidades 
nas escolas e um discurso de ocultação do que sempre ficou por fazer nesta área. 
Os resultados de décadas de irresponsabilidade estão à vista: os portugueses continuam sem recorrer 
a meios anticoncepcionais e que garantam a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 
É urgente uma nova proposta que responda aos problemas de saúde pública que se vêm agravando. 
O Bloco apresenta hoje essa lei no Parlamento. Discutimo-la com milhares de estudantes e 
professores, em dezenas de escolas pelo País. O conhecimento concreto da realidade tem sido 
precioso para escolher caminhos.  

A proposta do Bloco defende uma área curricular específica de educação sexual, de frequência 
obrigatória. Defendemos a criação de uma bolsa de profissionais em cada agrupamento de escolas, 
cuja responsabilidade exclusiva é dinamizar essa área curricular e os gabinetes de atendimento aos 
alunos que têm de existir em cada estabelecimento de ensino, o que significa não atirar esta 
responsabilidade para cima de professores sobrecarregados e sem formação específica. Queremos que 
na educação sexual se utilizem metodologias activas e participadas. Queremos que se fale de tudo e 
não apenas da regulação dos nossos comportamentos. A educação sexual não deve ser a imposição de 
uma moral mas um espaço de informação e preparação para uma autonomia responsável. 
Queremos distribuição de preservativos em todas as escolas secundárias. Queremos abrir um espaço 
de liberdade e de emancipação. A responsabilidade, Sr.as e Srs. Deputados, não aceita menos do que 
isso. 

Aplausos do BE. 

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

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Sr. Presidente, Sr. Deputado José Moura Soeiro, agradeço o facto de ter 
trazido este tema para debate, tema esse que preocupa todos nós e que ganhou maior visibilidade 
com os resultados tornados públicos esta semana relativamente a comportamentos sexuais de risco. 
O Partido Socialista acompanha-o nesta preocupação e não é necessário referi-lo aqui. Aliás, o Governo 
do Partido Socialista tem dado nota clara do seu empenho em tratar deste assunto. 
Na verdade, quando o Partido Socialista chegou ao Governo, aquilo que constatámos foi que o anterior 
governo de direita tinha tentado simplesmente ocultar esta matéria dos currículos escolares e aquilo 
que o Governo do Partido Socialista começou por fazer foi constituir um grupo de trabalho de mérito 
técnico inquestionável, liderado, como aqui já disse, pelo Sr. Prof. Daniel Sampaio. 
Esse grupo de trabalho apresentou um conjunto de conclusões, conclusões essas que foram na íntegra 
apropriadas pelo Ministério e que levaram a um conjunto de medidas que têm vindo a ser 
implementadas. 

Como se sabe, a orientação foi no sentido de que a problemática da educação sexual deva ser tratada 
em conjunto com outras áreas de promoção e de educação para a saúde, como sejam os problemas da 
toxicodependência e da obesidade. Nesse sentido, Ministério lançou um conjunto de programas que 
permite que os agrupamentos se venham candidatar para implementar nos seus territórios a educação 
sexual. 

Vozes do PS: — Muito bem! 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Na verdade, curiosamente, o Sr. Deputado disse-nos que a 
implementação destas medidas tem tardado e depois, contradizendo-se, diz que elas não existem. Sr. 
Deputado, sabe bem que existem. O que acontece é que ainda há algo por fazer, porque o Partido 
Socialista chegou ao Governo e não havia nada feito. Tentámos alterar a perspectiva política sobre a 
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educação sexual do governo anterior,… 

Aplausos do PS. 

… ou seja, esquecer a necessidade de tratar a educação sexual. 

O Sr. Diogo Feio (CDS-PP): — Não é verdade! Não sabe do que está a falar! 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — E antes disso?! 

A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): — Antes disso, Srs. Deputados, já o Partido Socialista, nesta Casa, tinha 
apresentado inúmeras iniciativas legislativas que visavam a adopção da educação sexual nas escolas e 
o anterior governo socialista tinha também adoptado medidas. 

O Sr. Bernardino Soares (PCP): — Não apresentou nada! Aprovou a do PCP! A Sr.ª Luísa Salgueiro (PS): 
— Portanto, Srs. Deputados, não vale a pena vir aqui com moralismos, tentar dar qualquer tipo de lição 
de moral, porque sobre esta matéria o Partido Socialista pede meças. 

Aplausos do PS. 

Srs. Deputados, efectivamente, sabemos que há projectos, há interesse, os jovens interessam-se pela 
política quando a política se interessa pelos jovens. Estamos de acordo relativamente a esses 
princípios. A diferença entre o Governo do Partido Socialista e os senhores é que o Partido Socialista 
fez pouco mas fez algo e os senhores nada fizeram até agora! 

Risos do PCP e do BE. 

Vamos ver então. Vão apresentar hoje um projecto e vamos ver. Sr. Deputado, reconhece, ou não, a 
existência de uma clara divergência entre a situação actual e aquela que existia há três anos atrás? 
Reconhece, ou não, uma evolução clara na situação das escolas no que toca à matéria de educação 
sexual? Penso que isso é evidente e, por isso, gostaria de saber a sua opinião relativamente a essa 
matéria. 

Aplausos do PS. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Moura Soeiro. 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — Sr. Presidente, Sr.ª Deputada, não reconheço que tivesse havido 
evolução significativa nos últimos três anos e se a Sr.ª Deputada estivesse nas escolas saberia isso, 
como sabem todos os estudantes e todos os professores, como sabe o próprio responsável que o seu 
Governo nomeou e que, hoje, vem dizer que não aconteceu nada. 

Vozes do BE: — Exactamente! 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — Daniel Sampaio, o responsável nomeado pelo Governo, veio dizer que 
não aconteceu nada! Não aconteceu nada e as pessoas estão fartas das intenções, das declarações 
vazias que, depois, não têm nenhuma consequência. Esse é o grande problema. 
Há mais de 20 anos que esta Assembleia fala de educação sexual nas escolas, há mais de 20 anos que 
existem leis sobre esta matéria e, na realidade, a educação sexual ainda não faz parte do quotidiano 
das escolas. 

A Sr.ª Ana Drago (BE): — Exactamente! 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — Digo-lhe mais, Sr.ª Deputada: não haverá educação sexual se se 
insistir nos erros de sempre. É preciso um compromisso diferente. É por isso que apresentamos uma 
proposta que configura uma ruptura em relação ao modelo que tem existido. Dizemos que é preciso 
haver profissionais com formação específica e que sejam exclusivamente responsáveis pela 
dinamização da área de educação sexual. Concorda ou não, Sr.ª Deputada? Dizemos que é preciso 
haver distribuição de preservativos nas escolas. Foi o Partido Socialista que fez com que isso não 
acontecesse. 
Defendemos que deve haver uma disciplina curricular específica de educação sexual durante todo o 
período de escolarização obrigatória, até ao ensino secundário. Estas são propostas concretas que 
correspondem aos anseios dos estudantes. Das intenções, das experimentações e das declarações 
vazias do Partido Socialista estamos nós fartos, como estão todos os que vivem no meio escolar e que 
se vêem confrontados com estas dificuldades. 

Aplausos do BE. 

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

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Moura Soeiro, uma saudação por ter trazido 
este tema à Assembleia da República na sua declaração política. Independentemente do estudo que 
agora foi divulgado, o tema tem uma importância que nunca devemos menosprezar. 
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Aliás, é por isso mesmo que, logo em 1982, o PCP trouxe a esta Assembleia da República o projecto de 
diploma que, em 1984, haveria de dar origem à lei do planeamento familiar e educação sexual, essa 
mesma que, hoje, não está a ser a ser cumprida. Trata-se de uma lei com mais de 20 anos e que, 
curiosamente, continua por cumprir, uma lei que prevê que possa existir educação sexual nas escolas, 
integrada nos diversos currículos das diversas disciplinas, como forma de dar resposta ao conjunto de 
problemas que bem enunciou durante a sua intervenção. A sua intervenção teve também o mérito de 
nos proporcionar este momento em que a bancada do PS reconhece que pouco fez. 
Aliás, dizer que fez pouco já de si é lisonjeiro porque, na verdade, o que este Governo fez — e que foi 
gabado através da bancada do Partido Socialista! — foi constituir um grupo de trabalho cujo relatório 
está pronto desde 2007 mas que, até hoje, não deu origem a absolutamente nenhuma medida 
governamental. 

Vozes do PCP: — Muito bem! 

Protestos do PS. 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — O Governo e o Partido Socialista sabem que o PCP defende a integração 
transversal desta matéria nos currículos escolares — e julgo que o Bloco de Esquerda tem outro 
entendimento quanto à matéria —, mas isso de maneira nenhuma pode servir para não fazer nada! O 
que o Partido Socialista não pode fazer é utilizar a desculpa de, dado propormos uma integração 
transversal, não ser de maneira nenhuma. 

Vozes do PCP: — Muito bem! 

O Sr. Miguel Tiago (PCP): — O que é certo é que o Partido Socialista tem atrasado e tem 
desempenhado exactamente o mesmo papel que a direita. A diferença está em que a direita fá-lo 
assumidamente e o Partido Socialista tenta mascarar. 

Aplausos do PCP. 

O Sr. Presidente: — Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro. 

O Sr. José Moura Soeiro (BE): — Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Tiago, muito obrigado pelo 
comentário que fez à nossa intervenção. Sei que a lei da educação sexual é mais velha do que eu 
próprio mas, apesar disso, continuamos a ver que os resultados do «excelente» trabalho que tem sido 
feito em Portugal são 60 000 infectados por SIDA, sendo jovens mais de metade dos novos infectados 
— é verdade!; um quarto dos portugueses nunca usou preservativo; mais de 18% dos jovens declaram 
que não utilizaram preservativo na sua última relação sexual. Perante isto, precisamos de olhar para a 
realidade, de pensar os modelos teóricos, mas sermos pragmáticos na aplicação das medidas. É esse o 
espírito que preside à proposta do Bloco de Esquerda. A questão da transversalidade tem servido, de 
facto, para uma desresponsabilização do Ministério da Educação. Dentro das escolas, a ideia de que 
toda a gente vai falar do assunto enquanto, na prática, ninguém fala, tem servido para diluir as 
responsabilidades no meio escolar. Esse é um problema concreto com que temos de confrontar-nos, 
independentemente da bondade da ideia da transversalidade. É por isso que entendemos que faz 
todo o sentido que a educação sexual faça parte do projecto educativo da escola e que, portanto, 
possa ser abordada de forma transversal, faz todo o sentido que todos os professores possam receber 
formação sobre educação sexual e que, portanto, estejam preparados para responder a esses 
problemas e dar informação sobre a matéria. Mas o que queremos assegurar, para além disso, é que 
existam os gabinetes que estão prometidos e, mais ainda, que, pelo menos no último ano de cada 
ciclo, todos os estudantes frequentem uma área curricular de educação sexual, com a duração de 90 
minutos, de forma a assegurar que, no mínimo, abordaram a matéria, discutiram o assunto, tiveram 
informação, independentemente de outros projectos transversais que o projecto educativo da escola 
e a própria comunidade decidam levar a efeito. 

Aplausos do BE. 

 


