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Resumo 
 

A presente dissertação tem por objeto de estudo os modelos de intervenção 

associados à Promoção e Educação para a saúde. A Promoção e Educação para a Saúde 

é um assunto com “alguma” tradição no meio escolar em Portugal. Assim, foi nossa 

intenção recuperar todas as formas de operacionalização desta matéria, centrando na 

Educação Sexual, através das diferentes instituições e referências legislativas e tendo 

por base a revisão de um quadro concetual na matéria. Salienta-se que a avaliação 

esteve sempre presente na operacionalização da PES. Os instrumentos utilizados foram 

os seguintes: inquéritos/questionários no âmbito da Rede Nacional de Escolas 

Promotoras de Saúde, a avaliação feita pelo Grupo de Trabalho de Educação Sexual 

(GTES), as avaliações feitas pelo Ministério da Educação e o cruzamento destes, com os 

dados do estudo colaborativo da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Health 

Behaviour School-aged Children (HBSC). Este exercício reporta-se ao período ocorrido 

entre 2000 e 2012, momento em que vários artigos/estudos foram produzidos e 

publicados em revistas de referência e que integram o corpo da dissertação. As 

conclusões vão no sentido de prescrever algumas estratégias de superação da 

descontinuidade verificada no processo da “Promoção e Educação para a Saúde – 

Educação sexual”, comparando o trabalho efetivado pelas escolas, mediado por uma 

estrutura do Ministério da Educação e Ciência (MEC), e a legislação recente do XIXº 

Governo Constitucional.  
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sexual, avaliação, Health Behaviour School-aged children, Rede Nacional de Escolas 
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Resumo  

VI 

 



Abstract  

VII 

 

Abstract 
 

The present dissertation's object concerns the intervention models associated to 

Promotion and Education for Health (HPS). In Portugal, the Promotion and Education 

for Health is a subject with tradition in schools, particularly in the area of "Sex 

Education", an area on which we focus specifically. It was our intention, therefore, to 

retrieve all forms of implementation of this matter throughout the different institutions 

and legal references, and based both on the experience acquired and the revision of a 

Conceptual Framework on the matter. We call attention to the permanent assessment 

within HPS. Sundry instruments were used: Surveys/questionnaires, evaluation by the 

Working Group on Sexual Education, assessment made by the Ministry of Education 

and their cross-linking with data from the WHO's collaborative study on Health 

Behaviour of School-aged Children (HBSC). This study refers to the time span between 

2000 and 2012, when several papers, integrating the body of the dissertation, were 

written and published in reference journals. Findings lead to prescribing some strategies 

to overcome the gap observed in the process of "Promotion and Education for Health", 

comparing the implementation of policies, mediated by a structure of the Ministry of 

Education and Science (MEC), and recent legislation from the XIX Constitutional 

Government. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Health promotion and education, school health, GTES, sex education, 

evaluation, Health Behaviour School-aged children, the National Network of Health 

Promoting Schools (RNEPS), autonomy, prevention, citizenship 
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Capítulo 1 - Introdução 
 

1.1 – Notas introdutórias 
 

O percurso profissional e pessoal foram determinantes para a elaboração deste 

trabalho. Dir-se-á o mesmo do TEMPO: TEMPO, enquanto entidade não medida pelo 

relógio, instrumento de orientação que nos obriga a realizar um sem número de tarefas, 

mas TEMPO, enquanto “conceito” que permite ao indivíduo o crescimento e aumento 

do seu potencial ao interpretar e (re) interpretar os sinais da sua experiência e a escrevê-

los e (re) escrevê-los na prática quotidiana. 

  

Como diz Jorge Luis Borges, “solo perduran en el tiempo las cosas que no fueron del 

tiempo”.  

 

Foi justamente o que aconteceu entre 2000 e 20121: percurso profissional intenso 

na área da “Promoção e Educação para a Saúde em contexto escolar”. Ao mesmo tempo 

que se participava em reuniões técnicas e científicas e se conheciam pessoas de 

“reconhecido mérito” (entre figuras académicas, dirigentes e políticos) que nos 

devolviam uma mensagem crítica e construtiva sobre o trabalho em curso e o trabalho a 

desenvolver, a carreira profissional e pessoal progredia em termos técnicos, pedagógicos 

e científicos. 

 

Daí, o título da presente dissertação na área das Ciências da Educação: 

Promoção da Saúde em contexto escolar – modelos de intervenção. O conceito 

subjacente à Promoção da saúde, sua definição, implicações e importância, será 

devidamente escalpelizado no Capítulo II, consagrado à revisão de literatura. 

Neste momento, importa justificar como entendemos modelos de intervenção. Há 

muitas abordagens na área da Promoção da Saúde. Para (Baric 1985: citado por 

CLARKE, A., 1999), por exemplo, “um modelo” delimita “um enquadramento 

concetual, identificando os métodos apropriados para atingir as metas definidas” (Tones 

& Tilford, 2001). Já para Tones (1990), o trabalho em Promoção da Saúde implica 

                                                           
1
 Os capítulos seguintes abordarão em pormenor e fundamentadamente todos estes factos. 
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sobretudo “a posse de um corpo teórico sólido, juntamente com o código de conduta 

associado à autonomia dada às profissões”. 

Tendo por base esta ideia de conduta associada à autonomia das profissões, 

comecemos por definir “modelo de intervenção”, por exclusão: no contexto desta 

dissertação e sua idiossincrasia, “modelo de intervenção” não tem por detrás de si uma 

diversidade infinita de objetivos, métodos, técnicas, etc., que dão origem a designações 

precisas, consoante o campo de aplicação: modelo de intervenção psicopedagógica, 

modelo de intervenção psicossocial, psicológica e outras tantas.  

Neste caso específico e tendo em vista o objetivo geral da dissertação, a palavra 

“modelo” prende-se com o seu sentido “primeiro” e primário, sem qualquer 

complexificação, que é ato de intervir, ação, ato ou efeito de agir (o feito ou obra), 

independentemente das metodologias postas em prática para agir. No fundo, trata-se de 

uma representação formal e simplificada de uma realidade, de um fenómeno ou 

conjunto de fenómenos2. 

 

Justificado o título, importa referir que, enquanto responsável pela área da 

Promoção da Saúde junto do Ministério da Educação e Ciência, um conjunto de 

atos/intervenções foram implementadas de acordo com algumas diretivas políticas e 

outras emanadas de um grupo de trabalho específico para avaliar a “educação sexual em 

meio escolar”. 

Assim sendo, o objetivo geral desta dissertação é o de traçar o percurso da 

Promoção da Saúde em contexto escolar, suas implicações, áreas de intervenção 

prioritárias, nomeadamente a “educação sexual” e respetiva evolução durante um 

período fixo (2000-2012), para que permaneça um registo do que foi feito e, 

posteriormente, investigadores, profissionais da educação e da saúde possam beneficiar 

da informação. Este objetivo não é tanto a descrição “de um mundo, de um fato”, mas 

talvez e sobretudo, a de um “mundo e fato” a descobrir. 

 

É dentro deste enquadramento – registo - que um conjunto de estudos e artigos 

foram elaborados e publicados em revistas da especialidade internacionais e nacionais. 

                                                           
2 In Dicionário Priberam da língua portuguesa /em linha/, 2010, http://www.priberam.pt/dlpo.aspx?pal=chave /consultado em 3 de 

abril de 2013/. Confrontado com o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p.2.500. 
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A autora da dissertação integra todos esses artigos, quer como autora ou co-autora, pelo 

que os estudos/artigos publicados são parte integrante desta dissertação.  

 

Levanta-se contudo uma questão, que importa clarificar. Estando nós dentro do 

processo há vário tempo, é importante que tenhamos consciência da necessidade de 

abstração da nossa cultura, onde por vezes, a utilização de determinada categorização é 

como se fosse avant de soi. Este aspeto conduz-nos a redobrar a “vigilância 

epistemológica” (Bourdieu, 1968); é quando se constrói a pesquisa, que a necessidade 

de vigilância se torna premente. 

 

Na sua essência, “traçar o percurso”, “registar” – anteriormente referido como 

objetivo geral desta dissertação – também é uma avaliação, que a perspetivamos no 

sentido de (Weiss, 1972: 1, citado por CLARKE, A., 1999): suficientemente elástica 

que se estende para cobrir juízos de vários tipos.  

Para bem precisar o tipo de avaliação ou análise dos diferentes tipos de 

documentos, que originaram os diferentes artigos publicados, permitindo-nos um 

desenho mais vasto e, eventualmente nacional das políticas públicas de educação e 

saúde, socorremo-nos da teoria de Scriven (1967) a este propósito, mesmo se alguns 

avaliadores (Patton, Chen, 1996) o acusam de simplificar. 

Este autor utiliza os termos de avaliação “formativa e sumativa” para descrever 

as abordagens em matéria de avaliação de educação. Segundo o próprio, a avaliação 

formativa consiste em dar um feedback aos intervenientes que tentam implementar um 

projeto e ou um programa. Nesta base, num estudo de natureza formativa, importa 

identificar as forças e fraquezas (strengths and weaknesses). 

Por outro lado, a avaliação sumativa tem por objetivo medir a efetividade ou o 

impacto de um programa ou projeto, com vista a fornecer recomendações sobre a sua 

eventual continuidade. 

 

Assim formulado, importa reter que a nossa análise da “Promoção da 

saúde/Educação sexual -2000-2012-“ será de tipo formativo, mas não vamos pôr de lado 

a parte “sumativa”, ou seja, aquela que mede os resultados de um determinado 

programa. 
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Para efeitos da avaliação sumativa, faremos apelo a alguns estudos 

internacionais, como o Health Behavior in School-aged Children ou ainda, outros 

estudos elaborados por entidades competentes, tais como os da Associação para o 

Planeamento da Família (APF), de cariz nacional. 

Estas reflexões conduzem-nos ao princípio da introdução: com efeito, foi o 

passar do tempo, o trabalho refletido e concretizado, (re) interpretado e (re) apropriado 

pela própria, que nos permite agora devolver e registar o percurso da “Promoção da 

saúde”: seus principais marcos durante um período aproximado de 12 anos.  

Entendemos ser um dever, diríamos mesmo, um imperativo ético, proceder à 

análise (re) interpretativa de todas as ocorrências, suas conexões e impactos em favor da 

construção de “gerações ainda3 mais saudáveis e felizes”.  

 

A perspetiva que nos guiou/guiará na devolução e registo do percurso da 

Promoção da Saúde em contexto escolar – modelos de intervenção, tem em conta o 

anteriormente referido em termos de avaliação: avaliação formativa, pontos fortes e 

ameaças, conjugada, sempre que oportuno, com dados quantitativos de estudos credíveis 

na matéria. 

 

Decorrente do que já foi referido, a dissertação terá a seguinte matriz: 

 

• O tema centrar-se-á na área da Educação para a Saúde, com um enfoque 

especial na Educação Sexual; 

• O período de análise/avaliação das ocorrências será o de 2000-2012; 

• Conforme referido, o trabalho desenvolvido durante este período, em que 

muitas comunicações e artigos nos eram (foram) solicitados, implica que a 

tese também seja formada por um conjunto de artigos “aceites” e 

posteriormente publicados em diferentes revistas nacionais e internacionais; 

• A atividade profissional e perspetiva referida neste capítulo introdutório, vai 

implicar que a revisão da literatura se centre num conjunto de reflexões e 

discussão sobre escola / saúde / jovens / atividades desenvolvidas / avaliação / 

impactos. 

                                                           
3
 Empregamos o “ainda”, porque o 3ºartigo deste trabalho (WHO, Forum 2007), já salienta que a maioria dos jovens adolescentes 

está satisfeita com a sua vida e raramente refere sentir sintomas psicológicos. 
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1.2 – Estrutura organizativa da dissertação  
 

A presente dissertação organiza-se em 6 capítulos, que passamos a descrever: 

Cap I: Introdução e apresentação da estrutura da dissertação. 

Capítulo II: Revisão da literatura que sustenta os diferentes artigos. 

Cap.III: Apresentação da Metodologia e definição de objetivos dos diferentes 

artigos. 

Capítulo IV: Apresentação dos objetivos de cada um dos nove artigos, que foram 

submetidos e que formam um corpo importante da presente dissertação. Alguns artigos 

estão escritos em Inglês ou Francês, porque a submissão dos mesmos foi feita a revistas 

internacionais. Os restantes artigos são em Português, destinados a revistas portuguesas 

da especialidade. 

Cap.V: Discussão Geral.  

Cap.VI: Principais conclusões e pistas de orientação para o futuro. 

A discussão geral centrar-se-á em vários aspetos referido no capítulo devido, 

tendo por base os 9 artigos. 

Será feito ainda um pono de situação entre o que foi prescrito e realizado e a 

recente legislação.  

Face aos resultados da discussão, tentaremos estabelecer algumas pistas de 

orientação para o futuro. 

 

O conjunto da dissertação tem por base uma análise interpretativa do processo de 

desenvolvimento de determinadas medidas políticas na área da Promoção e educação 

para a saúde - saúde sexual em contexto escolar, o que implica a definição de opções 

metodológicas. 

 

Definida a estrutura organizacional, passemos à revisão da literatura nestas 

matérias. 
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Capítulo 2 – Revisão de literatura 
 

Como se disse no início, o percurso profissional e a (re)apropriação e reflexão 

“laborada” foi e é muito importante para o avanço dos trabalhos. 

É o nosso percurso trabalhado e refletido, que nos leva a encarar a ESCOLA, 

enquanto entidade institucionalizada do saber, como um instrumento muito importante 

ao serviço de uma sociedade. 

Recuperemos um pouco da sua história para a (re)posicionar na atualidade.  

 

2.1 – A escola, contexto protetor 
 

Em tempos idos, nomeadamente no tempo da Grécia Antiga (Furter, 1983), a 

escola era um local de reunião das classes mais favorecidas; notáveis, dotados de 

recursos e de tempo livre, deslocavam-se para refletir, pensar e discutir. Isto explica um 

pouco a etimologia da palavra: “escola” vem do grego scholé, cujo significado se prende 

com ócio, tempo de lazer.  

Os primórdios da escola estão pois associados a competências do foro cognitivo, 

- pensamento/reflexão – mas também ao tempo: tempo para interiorizar informação, 

tempo para processar informação, tempo para (re) inventar informação; estas 

características manter-se-ão até ao presente, ainda que com outra configuração. 

No entanto, a escola, enquanto instituição social, não foi isenta de 

transformações sucessivas ao longo dos tempos. Inicialmente (até ao Séc.XIX), a 

transmissão de conhecimentos/transmissão cultural fazia-se através de formas de 

organização social e estava associada a uma certa ruralidade; as instituições do serviço 

educativo situavam-se fora dos locais de produção rural, estavam localizadas em 

aglomerados onde se concentravam funcionários, comerciantes e todos aqueles para 

quem a escolarização já era indispensável a fim de “dialogar” com o poder central e 

mesmo com o estrangeiro.  

Posteriormente, com o advento da industrialização, as escolas integram-se no 

mundo rural, onde a sua população, os vários atores a reinterpretam de maneira diversa, 
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mas tendo sempre por base a ideia de uma aprendizagem no sentido de uma melhor 

adaptação aos tempos: os homens da lavoura aproveitam para modernizar as suas 

explorações; os pobres aspiram à emigração e os mais favorecidos reforçam os seus 

poderes. A ideia de “mobilidade social” em sentido ascendente, está e é subjacente ao 

percurso escolar. 

O “pós industrial”, marcado por um ritmo brusco e acelerado, veio alterar a vida 

da pequena “comunidade”, onde a transmissão cultural se fazia através de formas de 

organização social.  

A escola perde o seu poder exclusivo assim como o seu monopólio sobre a 

transmissão de conhecimentos. 

2.1.1. Atualidade 
 

É esta a época que vivemos hoje. 

Vive-se um período em que há uma pulverização de fontes de informação, tais 

como os média, as novas tecnologias de informação e de comunicação, os “pares”, etc. 

As instituições educativas tradicionais – escola/família- estão a perder capacidade de 

transmitir eficazmente valores e modelos culturais de coesão social. Há como que um 

défice de socialização, na medida em que a família, muitas das vezes, já não dispõe de 

tempo para transmitir com a mesma carga emocional de tempos idos, os conteúdos/as 

percepções do mundo e sabe-se que as crianças necessitam desta forte componente 

afetiva para a absorção de modelos e do conhecimento. 

A escola, por seu lado, é um recetáculo e simultaneamente um espelho deste 

défice de socialização com o qual tem de lidar no seu quotidiano não sem grandes 

dificuldades, tanto mais que também ela, como instituição, sofre do processo mais 

global de crise de autoridade na sociedade contemporânea (Tedesco, 2000).  

Já Hannah Arendt dizia que a crise de autoridade na sociedade moderna 

adquire a sua máxima expressão, quando atinge precisamente as áreas pré-políticas do 

exercício de autoridade, como sejam as relações entre pais e filhos e entre professores e 

alunos. 

Ou seja, temos hoje uma escola em constante mudança e reflexão, que 

acompanha uma sociedade democrática com movimentos de estagnação e regressão 
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demográfica, crescimento desigual, obrigando ao fecho de escolas e/ou agrupamentos 

das mesmas, isto é, a uma reorganização da rede educativa. 

 

Face a uma escola com estas caracterísiticas, os jovens devem ser preparados 

para a incerteza, o que pressupõe a aprendizagem de novas cidadanias (ambiental, 

cultural, universalista) e, para a qual, a solidez de conhecimentos e a capacidade para os 

mobilizar é imprescindível. 

 

Conhecimentos sólidos e capacidades remetem-nos para o formato do desenho 

curricular, que consiste numa vertente cultural (línguas, literarturas, artes…) e numa 

vertente científica (matemática e ciências). Estes conjuntos de saberes são axiais e 

estrurantes do conhecimento e encontram eco nos diferentes países. A diferença entre os 

vários países pode resisdir no que as políticas públicas entendem como prioritário, tendo 

em conta as necessidades da sociedade. 

Ora, as necessidades de um país/sociedade não se prendem exclusivamente com 

questões económicas; fenómenos como o aumento da literacia em saúde e ou a 

erradicação de franjas populacionais menos favorecidas, também podem constituir-se 

como necessidades prementes, até tendo em vista a “alavancagem” da economia. 

A este propósito, evocamos o Relatório do “Scottish Consultative Council on the 

curriculum, 1999”, que salientou a perspetiva holística do currículo, definindo-o como a 

totalidade das experiências sde aprendizagem que a escola oferece aos estudantes. A 

escola é assim perspetivada como uma comunidade aprendente, onde as aprendizagens 

circulam e são partilhadas. Este mesmo relatório refere que os jovens devem aplicar 

conhecimentos, capacidades e competências na forma como lidar com as emoções e a 

própria vida, em questões de saúde e segurança e solidariedade para com os outros. 

Encontramos aqui a legitimidade da Educação para a saúde em contexto escolar.1 

   

Analisemos se a escola atual com o atual desenho curricular ainda cumpre a sua 

função primeira – exercício da capacidade de reflexão - e de, como se organiza ela 

internamente para fazer face aos movimentos de mudança. 

 

 

                                                           
1 In Barnekow, V. Buijs; G.et al (2006). Health-promoting schools: a resource for developing indicators, IPC. 
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2.2 – Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) enuncia que a educação promove 

o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista (…) formando cidadãos capazes 

de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua transformação progressiva (ponto 5, Artigo 2). 

É do domínio público que a escolaridade afecta positivamente os 

comportamentos dos educandos e que a aquisição de conhecimentos é determinante para 

uma adequada inserção na sociedade e no mercado de trabalho; no entanto, ela não é o 

único garante de uma perfeita inserção. Ou seja, é necessário que a aquisição de 

conhecimentos/conteúdos se integrem num conjunto mais amplo de aprendizagens e 

seja enquadrada por uma perspectiva que coloca no 1º plano o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem, como é citado na 

LBSE. 

Assim formulado, a Escola também tem por função não só a transmissão de 

saberes/aprendizagens, mas também a formação integral do indivíduo. É suposto que, ao 

terminar a sua escolaridade, o indivíduo venha apetrechado de um conjunto de saberes 

curriculares, mas ao mesmo tempo, é expectável que seja detentor de um espírito de 

partilha (democrático) e de tolerância (pluralista), o que pressupõe uma atitude de 

respeito perante si próprio e o Mundo envolvente. 

Face às circunstâncias anteriormente referidas (ritmo brusco e acelerado…), a 

escola tem de se “reinventar” no sentido de se adaptar à heterogeneidade cultural e 

públicos que a frequentam, sem clivar e/ou estigmatizar franjas da população, pois é 

com todos que o espírito democrático se constrói e é essa uma das mensagens que ela 

tem de passar e de construir.  

Neste ponto, distancia-se dos seus primórdios, pois a escola tem e teve de se 

abrir a todos os cidadãos no sentido de os capacitar para a edificação de sociedades cada 

vez mais competitivas – este assunto será retomado num artigo posterior.  

Retomando a questão de públicos diferenciados e mediante uma tal diversidade, 

em que a própria função da escola na transmissão de conhecimentos, não é considerada 
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única e universal, qual a melhor forma de se organizar para cumprir a tarefa dupla de 

informar e formar, onde se incluem as várias cidadanias? 

 

2.3 – Lei de Autonomia: Agrupamento 
 

A Lei da Autonomia sedimentou a figura do “Agrupamento”, como uma unidade 

organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituída por 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a 

partir de um projecto pedagógico comum.” 

Entre os objectivos presentes na criação da figura do Agrupamento, destacam-se 

os seguintes:  

• Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória numa dada área geográfica;  

• Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão 

social;  

• Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o 

aproveitamento racional dos recursos;  

• Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão, nos 

termos do presente diploma;  

• Valorizar e enquadrar experiências em curso2. 

 

Estes objectivos estão centrados no educando e numa rentabilização de esforços 

de gestão, através do trabalho autónomo em rede.  

Trata-se de princípios desejáveis, embora se verifiquem dificuldades na 

concretização de alguns deles, nomeadamente o da superação de situações de 

isolamento e de prevenção da exclusão social. Em muitas regiões do país, o 

agrupamento engloba escolas situadas em 17 freguesias3, cuja distância entre as mesmas 

pode variar entre 30 a 50 km ou mais.  

Tal distância também pode dificultar o aproveitamento racional dos recursos, 

pois torna-se necessário que a escola se organize com a Autarquia e/ou outros parceiros 

                                                           
2 Sublinhado nosso. 
3 Situação verificada em Barcelos e relatada oralmente. 
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no sentido de ceder transportes para, por exemplo, conduzir os alunos ao ginásio e/ou ao 

refeitório da escola detentora de tais equipamentos. Simultaneamente, a distância 

também pode dificultar o acompanhamento do cumprimento do projeto educativo nas 

outras escolas do Agrupamento.  

Ou seja, ainda pode haver dificuldades na prossecução dos objectivos 

anteriormente salientados, embora ao longo dos vários anos, a rede educativa tenha 

sofrido alterações significativas no sentido de agilizar as dificuldades sentidas. 

 

2.4 – Decreto-Lei nº75/2008 
 

O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril revoga o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 

4 de Maio, a 1ª lei a debruçar-se sobre uma nova organização da educação, onde a 

autonomia das escolas e a descentralização constituíram aspectos centrais dessa política. 

De um modo geral, o Decreto retoma muito dos aspectos focados no anterior, 

verificando-se, no entanto, um salto conceptual na medida em que é pressuposto o 

reforço da participação das famílias e comunidades na direcção estratégica dos 

estabelecimentos de ensino e ainda o favorecimento da constituição de lideranças 

fortes. Assim, a criação da figura de um diretor, dotado de autoridade para desenvolver 

o projeto educativo da escola e que será simultaneamente o rosto, ou seja, a pessoa a 

quem são atribuídas as responsabilidades pelo tipo de gestão levada a cabo, ou ainda 

pela qualidade do serviço público prestado.  

Ao mesmo tempo, a figura do Diretor deverá prestar contas e instituir um regime 

de avaliação. Dirigirá o estabelecimento de ensino, podendo designar os responsáveis 

pelos departamentos curriculares, o que se afigura como uma estratégia de reforço de 

autoridade e, indiretamente poderá traduzir-se em maior eficácia. 

Outro aspecto que nos parece ir no sentido de um salto conceptual, é a 

responsabilidade que passa a caber à escola na tomada de consciência de que é um 

serviço público e que, como tal, deve ser sujeito a avaliação e deve prestar contas sobre 

a gestão praticada, ou seja, cumprir um verdadeiro ato de cidadania, que é o da 

transparência e o da discussão com todos os parceiros. 
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2.5 – Lei da autonomia de 2008 
 

A publicação do Decreto-Lei nº 115-A/98 (Lei da autonomia) levantou um sem 

número de reflexões (Barroso, 1999); foi acusada de “politicamente perversa” por ser 

uma forma escamoteada de privatização da escola pública, “sociologicamente ingénua” 

na medida em que esta medida de participação dos pais poderia contribuir para a 

desigualdade entre as escolas entre outros comentários.  

No entanto, permitimo-nos avançar com a ideia de que ela teve o mérito de 

introduzir a cultura da autonomia, ou seja, uma certa cultura de capacitação das 

instituições para decidirem que tipo de projeto educativo pretendem levar a cabo num 

determinado contexto (comunidade) detentor de características específicas. 

Estamos certos de que hoje, o Decreto-Lei nº 75/2008 terá outra receptividade: 

foi uma década de preparação, reflexão, avanços e recuos, que viabilizaram a publicação 

desta Lei, cujo grande efeito poderá ser o de devolver alguma autoridade às escolas, 

envolvendo para tal as famílias e a comunidade. 

Qual a percepção dos professores, os verdadeiros protagonistas da escola? 

Foi passada uma Ficha de avaliação (GTES, 2006) a grupos de professores 

situados nas diferentes Direções Regionais de Educação (DRE). A ficha pedia a 

elencagem de três “Boas Práticas” e de três “Sugestões”. 

 

2.6 – Resultados 
 

Em termos de Boas Práticas, detetámos dois grandes grupos: o das “parcerias” e 

o da “cooperação”. A escola exerce melhor a sua função, quanto mais parcerias bem 

sucedidas conseguir. No entanto, o tema das parcerias é declinado consoante as 

diferentes realidades: são evocadas parcerias com pais, autarquias, outras instituições, 

etc. Os pais e/ou Encarregados de educação são um assunto recorrente, o que permite 

inferir a dificuldade de os integrar no processo educativo dos filhos. 

Em termos de Sugestões, detetámos 3 grandes grupos: “Formação”, 

“Cooperação entre os professores e Diretores” e “comunicação das atividades 

desenvolvidas” pela escola, ou seja, divulgação. Este leque de sugestões permite-nos 
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inferir que ainda há um conjunto de professores que não coopera no sentido do Projeto 

Curricular de Turma, alegando por vezes, o grau de dificuldade da sua disciplina: outros 

continuam a reivindicar “formação”, como se esta fosse exógena ao indivíduo em si e 

fosse um dever “perpétuo” por parte do Estado. 

De qualquer forma, estas opiniões dos professores permitem-nos ver  que a 

escola se abriu para o exterior (necessidade de divulgação, cooperação, parcerias) 

ganhou consciência da sua importância na comunidade, da importância do envolvimento 

das famílias, podendo exercer com maior segurança a sua autonomia no sentido do 

cumprimento dos objetivos que presidiram à revisão administrativa e pedagógica do 

Agrupamento/escola.  

É nosso entender que grandes passos já foram dados em termos organizacionais, 

competindo agora (talvez...) às estruturas centrais regular e apoiar o exercício desse 

poder4. 

Todo este percurso pelo início da escola, sua função, seus atores e posterior 

(re)organização, leva-nos a sublinhar alguns aspetos relevantes: 

• Estão lançadas condições organizacionais, para que a escola possa marcar a 

diferença da comunidade dentro de uma certa área geográfica, muito embora, 

passados vários anos, haja ainda dificuldades; 

• Marcar a diferença implica maior sucesso, menor taxa de abandono (em artigos 

publicados e que se seguirão, veremos como a taxa de abandono ainda é 

problemática), instituir-se como um símbolo de coesão social entre famílias, 

alunos, serviços públicos e tecido empresarial; 

• Apoiar e incentivar os professores para o desempenho da sua “nobre” tarefa, 

minimizando o que eles entendem ser um “constrangimento” à sua esfera de 

atuação;  

• Trabalhar para a inclusão social – um dos objetivos que esteve na base da 

organização das escolas em Agrupamentos -, o que implica um olhar 

simultaneamente global e diferenciado, do qual faz parte a “Promoção e 

Educação para a saúde”. 
 

                                                           
4 Parte deste texto foi publicado e (re)ajustado em: Matos, M.G.& Sampaio, D. (2009). Jovens com saúde: diálogo com uma 

geração. Lisboa: texto Editora, p. 202-214. 
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2.7 – Promoção e Educação para a Saúde 
 

E porquê a “Promoção e Educação para a Saúde” associada a este olhar global e 

diferenciado, como referido? 

E nosso entender que apesar das grandes transformações sociais, a escola não 

pode deixar de cumprir a sua missão primeira que é a da transmissão de saberes, 

orientados por uma perspetiva democrática e pluralista (cf LBSE), o que implica um 

grande investimento na inclusão e na coesão de todos os alunos. 

Para que este sentido de inclusão e coesão ganhe consistência, é muito 

importante que a mesma, no âmbito da sua autonomia e de acordo com documentos 

macro de referência, promova a saúde dos seus jovens, não só através da preservação da 

mesma, como da prevenção.  

A evidência científica mostra que quando se promove ativamente a saúde das 

crianças e jovens, esta ação proporciona uma melhoria dos seus resultados académicos 

e a sua qualidade de vida em geral5. E, também se sabe que, quanto melhor forem os 

resultados académicos, maior o sucesso e consequente “mobilidade social” no mercado 

de trabalho. 

Abordar a “Promoção da Saúde em meio escolar” não é o mesmo que abordar a 

“Educação para a Saúde em meio escolar”. 

Por “Promoção da Saúde em meio escolar”, entende-se qualquer atividade e/ou 

política que se implemente no sentido de proteger e/ou melhorar a saúde de todos os 

utentes da escola.  

Por “Educação para a Saúde em meio escolar”, entende-se o conjunto de 

atividades desenvolvidas no sentido da prevenção da doença e/ou dos comportamentos 

de risco, tendo em vista a concretização das condições de bem-estar físico e psicológico, 

indispensáveis à realização plena do indivíduo, condição sine qua non, é a própria vida 

da comunidade, que fica comprometida. 

Em meio escolar, a “Educação para a saúde” passa muito pela disponibilização 

de informação sobre saúde: com efeito, a saúde pessoal prende-se com fatores tais como 

                                                           
5 IUPHE (2010).Promover a saúde na escola: da evidência à ação. Ver também em: http://www.iuphe.org 
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alimentação, consumo de substâncias, saúde mental ou o equilíbrio emocional, onde se 

inclui a sexualidade. A aprendizagem rigorosa destes assuntos é importante, pois eles 

podem ser uma base para evitar comportamentos lesivos e permitir um crescimento 

(mais ou menos) equilibrado. 

A Educação para a Saúde é um assunto complexo que vários autores já 

descreveram como a “interseção entre as ciências biológicas e as ciências do 

comportamento” (Glanzk et all, cit. in Russel, 1995). Não sem razão, pois quando se 

disponibiliza conteúdos da área da saúde, é também para apetrechar as crianças e jovens 

de “saberes” que lhes permitam fazer opções de vida conscientes, adequando assim os 

seus comportamentos às diferentes situações em que se movimentam. 

No entanto, a Educação para a saúde é uma missão de longo prazo, pois a 

alteração de comportamentos do indivíduo pode ser tida como uma invasão na sua 

esfera mais íntima, que implica diretamente com a sua mentalidade e a sua 

personalidade. 

Salientar estes aspetos permite alertar os profissionais das áreas da educação e da 

saúde para a complexidade da tarefa: contudo, é precisamente esta complexidade que os 

pode levar a (re)criar estratégias, (re)equacionar formas de envolvimento das crianças e 

jovens, pois a “saúde” preserva-se e constrói-se com todos. 

As diferentes “Cartas6” no âmbito da Promoção da saúde” foram a nossa 

principal base de apoio para a definição do quadro concetual relativo a “Promoção e 

educação para a saúde”, seus pressupostos e sua importância. 

A Declaração de Alma-Ata (1978), define o conceito de saúde num sentido 

positivo (estado de completo bem estar físico, mental e social...); a Carta de Ottawa 

(1986) define a saúde definida como um processo, ou seja, algo de dinâmico e evolutivo 

e que pressupõe a colaboração do próprio cidadão; a Carta de Banguecoque (2005) 

define a promoção da saúde como um processo de capacitação de pessoas para 

controlar os determinantes de saúde  e assim melhorarem a sua saúde.  

De todo este conjunto de publicações, salientamos a Carta de Banguecoque 

(2005), por várias razões.  

                                                           
6 Ver um documento precioso sobre as diferentes Cartas, que foram marcos sucessivos e importantes nas novas percepções de saúde: WHO (2009). 
Milestones in Health Promotion- statements form global conferences, in http://www.who.int/healthpromotion/milestones/en/index.html, consulta de 10 
de Junho. 
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A primeira, porque a reunião foi feita pela primeira vez num “local em vias de 

desenvolvimento”; a segunda, porque enuncia os fatores críticos que influenciam a 

saúde. 

Vamos elencá-los; os fatores críticos evocados apresentam uma correlação com 

o desenvolvimento da sociedade (o tal período pós industrial já evocado) e as 

consequências que tiveram ao nível da ESCOLA e respetiva reorganização. 

Assim, foram identificados7: 

• O aumento das desigualdades em cada país e entre diferentes países; 

• Os novos padrões de consumo e de comunicação; 

• Os processos de comercialização; 

• As alterações ambientais a nível global; 

• A urbanização. 
 

Estes fatores podem justificar o défice de socialização já referido, assim como a 

heterogeneidade de populações (aumento das desigualdades em cada país) com que a 

escola é confrontada e às quais tem de responder de forma a incluir. 

Recentremo-nos na escola, o tal contexto protetor que abordámos no início deste 

trabalho: como se desenvolvem ações na área da Promoção e educação para a saúde em 

meio escolar? 

 

2.8 – A Escola Promotora de Saúde 
 

Desenvolver a “Promoção e educação para a Saúde “pressupõe que as 

instituições da educação e da saúde se consciencializem de que ambas são inseparáveis, 

de que há elos indissociáveis entre estes sectores, que se prendem necessariamente 

(também) com situações de pobreza e de nível de vida. 

Não foi por acaso que, neste capítulo da revisão da literatura, dedicámos uma 

parte significativa à instituição escola: com efeito, ela tem uma tarefa essencial não só 

no sucesso escolar dos discentes como na inclusão de todos, nomeadamente através da 

“Promoção da Saúde”.  

                                                           
7 in http://www.who.int/en/ 
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O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP, 2003) pressupõe 

que o processo de alargamento das pessoas se prende com o desenvolvimento humano, 

fator que conduz a uma vida longa e saudável, a um bom nível de educação e à 

obtenção de recursos necessários adaptados a um padrão de vida condigno8. 

Um bom nível de educação é pois, incontornável; mas, uma qualidade de vida e 

de saúde são também determinantes para a construção de sociedades com “ganhos em 

saúde” e, simultaneamente competitivas, sob o ponto de vista intelectual (para não 

abordar a questão económica...). 

Para que a escola consiga este duplo compromisso (sucesso escolar e 

preservação da saúde e bem estar), é importante: 

• O diálogo e o trabalho conjuntos dos ministérios da educação e da saúde a nível 

governamental; 

• A oferta de oportunidades aos alunos, para que estes adquiram uma maior 

capacitação (empowerment) para lidarem com a sua saúde e os assuntos com ela 

relacionados ao longo do seu percurso escolar; 

•  A abordagem de temas relacionados com a saúde em contexto de escola, como 

o consumo de substâncias, a sexualidade e as relações interpessoais, a 

alimentação e atividade física, a segurança e a saúde mental; 

• A abordagem dos temas supra citados, tendo em conta as emoções, os aspetos 

mentais, como elementos inerentes ao comportamento humano, que nem sempre 

se baseia apenas no conhecimento e no raciocínio9. 
 

Dito isto, a Escola Promotora de Saúde (EPS) é aquela que proporciona uma 

abordagem holística, tendo em conta não só os itens supra referidos – saliente-se a 

relação estreita com o sector da saúde - como também a integração dos principais 

conteúdos no currículo e na vida da escola. 

Há já muito tempo que existe evidência sobre o efeito da saúde nos resultados 

académicos dos jovens adolescentes: alunos saudáveis aprendem mais e melhor. Por 

isso, em termos organizacionais, uma EPS deve obedecer a um conjunto de diretrizes, 

tais como: 

                                                           
8 Adaptado de : Loureiro, I. Miranda N. (2010). Promover a saúde – dos fundamentos à acção. Coimbra. Almedina ed. 
9 Já se referiu este aspeto, quando se definiu o quadro concetual de Promoção da saúde” e “educação para a saúde”. 
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• Emprego de métodos de ensino-aprendizagem baseados na evidência; 

• Envolvimento da participação ativa dos alunos; 

• Fomento da cooperação entre os alunos; 

• Investimento em experiências de capacitação de construção em todo o pessoal da 

escola; 

• Promoção de expectativas elevadas; 

• Respeito pela diversidade de talentos e de formas de aprendizagem; 

• Privilegia o contacto com as famílias, ouvindo alunos e professores para o 

estabelecimento de metas na escola; 

• Liderança clara e inequívoca, gerando um ambiente escolar de confiança, 

respeito, colaboração e abertura. 

 

Como vimos, a EPS é uma escola que se pauta por um conjunto de diretrizes 

ambiciosas, um esquema organizativo bem orientado, se associa necessariamente ao 

sector da saúde e se usar e reivindicar a “autonomia” que lhe é atribuída, é uma escola 

que pode marcar a diferença com o passar dos tempos. 

Este assunto foi escalpelizado, pois os artigos que se seguem vão abordar a 

implementação da EPS em Portugal e a heterogeneidade de temas correlacionados. 

Abordámos a escola, a organização centrada na autonomia que permite uma 

plataforma para a construção, em termos concetuais e concretos de uma EPS, uma 

escola que marca a diferença, através da operacionalização do seu projeto educativo. 

Falta-nos agora, para passarmos ao capítulo seguinte, uma breve revisão sobre os 

serviços de saúde. 

 

2.9 – Serviços de Saúde 
 

“Os estilos de vida” têm vindo a ganhar uma grande importância, pois é do 

domínio público que os hábitos e/ou as rotinas de vida (maior ou menor sedentarismo, 

alimentação hipercalórica, grau de stress, etc.) têm impacto na saúde do cidadão. 

Em contexto de escola, as aprendizagens são muito direcionadas para que 

justamente, os jovens possam fazer opções saudáveis e conscientes. 
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Mas, dado que a escola deve funcionar em estreita articulação com os serviços 

de saúde, perguntamo-nos como se organizam estes para trabalhar em sintonia com o 

meio escolar e a comunidade em que se insere. 

Não vamos abordar as alterações profundas a que os serviços de saúde estão 

sujeitos. É evidente que não cabe neste âmbito; interessa- -nos apenas refletir sobre 

alguns aspetos, designadamente “a carestia10” dos cuidados médicos, pois o aumento da 

despesa pode atuar em sentido contrário ao da inclusão (uma aposta que a escola tem de 

ter...) e da erradicação da pobreza, um dos objetivos do milénio (ODM).  

E, permitimo-nos emitir a hipótese de que pequenas divergências na organização 

de serviços (Educação e Saúde) poderão condicionar a construção/manutenção de 

sociedades saudáveis. 

Há autores que consideram que os grandes custos associados aos tratamentos 

proveem da biomedicina, com a elevada tecnologia e especialização dos serviços11. Este 

modelo biomédico apresenta custos elevados e há especialistas que consideram não 

haver uma correlação direta entre os custos de saúde e a melhoria de saúde das 

populações. Para este segmento de especialistas, é mais eficiente “o aumento da taxa 

sobre o tabaco”, do que as reformas centradas no modelo biomédico. 

Assim, o conhecimento do indivíduo associado ao contexto comunitário em que 

o próprio se insere (atitude, ambiente físico e humano), parece ser a ótica mais eficaz 

para a preservação da saúde. 

Os profissionais de saúde têm um importante papel em termos de educação e 

preservação da saúde, se tiverem em conta a promoção da saúde, tal como anteriormente 

definida para o contexto escolar. 

Não nos vamos deter em mais considerações sobre os serviços de saúde12.  

Esta pequena incursão (provavelmente abusiva, mas decorre das nossas 

reflexões...) foi apenas para sublinhar que qualquer atividade, por parte dos serviços de 

saúde, deve ter em conta a perspetiva holística – como já referida para o contexto 

escolar...-, que se situa para além dos aspetos sintomatológicos da doença, para a 

                                                           
10 Assunto muito presente em todos os discursos políticos de Portugal e da Europa. 
11 João Lobo Antunes (1999) designa este fenómeno como a cultura empresarial médica.  
12 O assunto é complexo. Pertence aos investigadores desta matéria específica. A nossa incursão por estes meandros teve como 

objetivo levantar questões. 
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(re)centrar nas dimensões da saúde (bem estar), seus aspetos psicológicos, relacionais, 

ambientais  e de hábitos de vida. 

Dito isto, há evidência científica de que se os sectores da Educação e da Saúde 

partilharem esta mesma perspetiva, o contributo para gerações mais saudáveis e felizes, 

será eficiente. 

Este tipo de situações é o que ocorre em muitos contextos: escola e saúde 

apuram estratégias, afinam linguagens e atuam concertadamente, muito embora ainda 

haja situações, onde este paradigma não é aplicado. 

Uma última questão: como podemos medir o investimento resultante da atuação 

concertada destes sectores (Educação e Saúde)? Que impacto têm as intervenções, junto 

da população escolar? 

 

2.10 – Health Behaviour in School-aged Children 
 

A mensuração não é evidente; contudo, vamos partir do Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC), um estudo caucionado pela OMS, que pretende estudar 

os estilos de vida dos adolescentes e seus comportamentos nos vários cenários das suas 

vidas. Portugal integra este estudo desde 1996 e é membro associado desde 1998 

(Currie, Samdal, Boyce, & Smith, 2001). 

A finalidade do estudo consiste em aumentar a compreensão dos 

comportamentos de saúde e bem-estar do adolescente nos seus vários contextos sociais, 

através da recolha de dados de alta qualidade comparáveis entre os países (Roberts et 

al., 2007). Contudo, com o decorrer dos diversos estudos, outros objectivos foram sendo 

formulados, de maneira a possibilitar uma melhor compreensão da riqueza dos dados.  

Salientamos apenas alguns dos objetivos do estudo HBSC (Matos & Equipa 

Aventura Social, 2006): 

• Iniciar e manter pesquisa nacional e internacional sobre os comportamentos de 

saúde e contextos sociais nos adolescentes em idade escolar;  

• Recolher dados relevantes nos adolescentes de forma a monitorizar a saúde e os 

comportamentos de saúde nos adolescentes dos países membros;  
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• Contribuir para uma base de conhecimento dos comportamentos de saúde e do 

contexto social da saúde nos adolescentes;   

• Identificar resultados para audiências relevantes, incluindo investigadores, 

políticos de saúde e de educação, técnicos de promoção da saúde, professores, 

pais e adolescentes. 

 

Para nós, este estudo revela-se de elevada importância, pois desde que 

ingressámos o trabalho na área da “Promoção e Educação para a Saúde”, que o olhamos 

com particular interesse: no âmbito da CCPES (já referida na introdução deste trabalho), 

muito trabalho era desenvolvido em termos políticos e regionais. 

Permanecia em nós a questão: a saúde dos adolescentes, seus estilos de vida 

melhora? Como medir estes aspetos? A informação proporcionada aos jovens 

adolescentes em matéria de saúde é suficiente? Qual a importância da Rede de Escolas 

Promotoras de Saúde? 

Todas estas questões e assuntos correlacionados serão desenvolvidos no capítulo 

seguinte, através da publicação de artigos, onde se teve em conta dos dados do HBSC13. 

E nossa ideia que se correlacionarmos o trabalho desenvolvido, as ações levadas 

a cabo a favor de uma juventude mais informada e saudável, com os dados do HBSC, há 

campo para que as prescrições de ordem política ou técnica sejam apoiadas por uma 

base científica. 

Refere-se base científica: a que literatura de investigação fazer referência para 

evidenciar a importância da abordagem da “Educação Sexual em meio escolar?” 

2.10.1. Revisão da literatura específica em Educação Sexual 
 

Neste ponto e por uma questão de economia, não nos vamos deter sobre a 

elevada importância da família nesta matéria. A sua importância é incomensurável, em 

muitos casos determinate, mas o nosso propósito centra-se no meio escolar. 

Se nos posicionarmos num patamar mais elevado, lembremos como a 

presidência da Finlândia da União Europeia decretou A saúde em todas as políticas e, 

mais tarde, a Espanha defendeu Saúde e equidade em todas as políticas.  

                                                           
13 www.aventurasocial.com/publicacoes.php, consulta de 10 de junho. 
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Passando para o nível desta dissertação e no capítulo dedicado à revisão da 

literatura, refletimos sobre a importância da “Escola Promotora de Saúde”, como aquela 

que, por definição, deve contemplar a aprendizagem e a saúde em todas as suas 

dimensões.  

Dentro do conceito de saúde, insere-se também a “educação e saúde sexual”, que 

a escola não pode negligenciar, não só pela diversidade do tecido social que a frequenta, 

como pelo próprio empenho político que tem sido/foi manifestado neste campo, 

nomeadamente, legislando a sua obrigatoriedade. A escola deve proporcionar aos 

“educandos” a possibilidade de adquirir conhecimentos e desenvolver competências 

(nomeadamente comunicacionais), para que os mesmos se sintam aptos a fazer opções 

saudáveis, quer em meio escolar, quer nas diferentes situações da vida (Parsons, Stears 

&Thomas, 1996). 

Se foi decretada a obrigatoriedade, muito por ação do então GTES e por ação das 

escolas promotoras de saúde, é porque a evidência científica parece reunir argumentos 

favoráveis à abordagem da educação e saúde sexual em meio escolar. 

Associamos educação e saúde sexual, porque o objetivo final da Educação é 

educar, tendo em vista a saúde sexual. Sem aprofundar muito o que se entende por 

saúde sexual, socorremo-nos de Butler (2004), em que este perspetiva a saúde sexual 

como algo de multidimensional da sexualidade humana, situando-se para lá dos aspetos 

meramente biológicos. É este o próprio conceito da OMS. 

Assim, informação e formação na área da sexualidade é percecionada como uma 

medida importante, tendo em vista o comportamento sexual responsável (respeito pelo 

outro, uso do preservativo, etc) e a minimização de casos de gravidez não desejada 

(Frade, Vilar et al, 2001; GTES, 2005). Os dados indicam que pessoas com maior índice 

de educação tendem a ser mais saudáveis e, caso tenham perturbações de saúde, 

recuperam mais rapidamente, desenvolvendo e compreendendo melhor as estratégias de 

superação/readaptação (Carvalho & Carvalho, 2006). Corolariamente, a pobreza, o 

baixo estatuto socioeconomico e a iniquidade sociocultural afetam a saúde, muitas das 

vezes de forma indireta, porque diminui as expectativas de vida face ao futuro (Matos, 

2005).  
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A aplicação de determinados programas confirma que uma intervenção eficaz 

(com todas as variáveis controladas, metodologias aferidas, etc.) em meio escolar, tem 

consequências positivas para a saúde dos jovens (Health Education & Behavior, April 

2004), sobretudo se o mesmo for aplicado na escola pelo professor da turma. O estudo 

“How all Stars Works” (2004)14 evidencia a importância do professor, em detrimento do 

especialista: embora o professor possa não ter competências muito apuradas para 

concretizar um programa na área da saúde, a verdade é que fatores tais como a 

proximidade com os estudantes, a capacidade de integrar conceitos nas diversas 

matérias, contribuem em grande escala para o sucesso do programa. Este estudo vem 

confirmar a importância da escola em matéria de educação para a saúde e saúde sexual, 

nomeadamente, através dos seus agentes educativos. 

De acordo com a American Psychological Association, que tem um largo tempo 

de investigação nesta área, os bons programas de educação sexual são os que promovem 

em conjunto o adiamento do início da atividade sexual, a correta utilizaçãoo do 

preservativo e, ao mesmo tempo, fomentam o desenvolvimento de capacidades 

comunicativas e de diálogo sobre a sexualidade15. 

Outro artigo16, já referido no âmbito desta dissertação, salienta que a promoção/ 

desenvolvimento de competências sociais, onde cabe a “educação sexual” deve ser 

objeto de uma sinalização17 específica, a par do desenvolvimento das competências 

cognitivas e académicas. O mesmo artigo salienta que os programas que têm por 

objetivo enfatizar auto-estima, traduzem-se em comportamentos mais sociáveis e 

positivos, o que pode conduzir a opções de vida mais saudáveis. 

Salientamos estes aspetos, pois parece-nos fundamental que: 

• o destinatário das intervenções (jovens, adolescents…) entenda, compreenda 
e integre o alcance das mesmas; 

• possua uma boa auto-estima de si próprio, como estratégia para erradicar 
alguns fatores de risco (baixo estatuto soicoeconómico, baixa literacia familiar, 
etc). 

                                                           
14 Ralph, McNeal, William, B. Hansen et al. (2004). How all Stars Works: An examination of program effects on mediating 
variables, in Health Education and Behavior. 
15 - cf Nápoles, A. (2002). A escola e a Educação Sexual –Uma aposta na formação de professores . Tese de mestrado, Universidade 

de Lisboa, Departamento de  educaçãoo da faculdade de Ciências.  
16 Marcin, S., René, D. et al. (2012). Effectiveness of school-based universal social, emotional, and behavioral programs: do they 

enhance student’s development in the área of skill, behavior and adjustment?, in Psychology in the Schools, Vol 49(9). 
17 -Sublinhados nossos. 
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Sabemos que o baixo estatuto socioeconómico condiciona a saúde do 

adolescente, podendo ser um fator de risco. No entanto, como Morgan (2007) refere18, a 

maior parte dos adolescentes procura valorizar aspetos positivos da vida (família, 

escola, lazer...), o que nos leva a pressupor – seguindo Morgan (2007) – que as 

comunidades nunca se constroem a partir das suas deficiências, mas a partir da 

capacidade de mobilizarem os seus recursos. 

Dito isto e de acordo com esta revisão, cumpre também à escola não perpetuar 

os fatores considerados de risco, mas sim, valorizar os aspetos positivos de cada um, 

para que os comportamentos tendencialmente lesivos, se possam transformar em 

comportamentos saudáveis. 

Passemos agora à apresentação sucinta de alguns modelos de abordagem da 

Educação Sexual no Mundo, como forma de contribuir para uma visão mais clara de 

como a ES em Portugal se situa, quando perspetivada num conjunto mais amplo de 

países. 

 

2.11 – A Educação Sexual no Mundo 
 

Referimos no início da dissertação que nos centraríamos nas políticas 

relacionadas com a Educação Sexual por entendermos que o assunto é complexo, 

inesgotável e a sua abordagem em meio escolar implica amplos consensos e, 

geralmente, não sem clivagens, muito embora a ciência evidencie as vantagens de uma 

aprendizagem precoce neste domínio. 

Assim tem sido em Portugal, desde a 1ª Lei de 1984.  

O que se passa em outros países do Mundo? Atribuirão todos o mesmo sentido e 

importância a esta matéria em meio escolar? Registar-se-á também este movimento de 

ciclos e contraciclos que se evidenciou nesta dissertação? 
 

2.11.1. América Latina 
 

Tendo passado em revista o estado da Educação sexual por alguns países da 

América latina (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil…19), há um tópico denominador 

                                                           
18 In Matos, M.G. (2010): Sexualidade: Afectos, Cultura e saúde. Gestão de problemas de saúde em meio escolar. Editora: coisas de 
ler. 
19 Para uma revisão cuidada e aprofundada, consultar: Matos, M.G.(2010). Sexualidade Afectos e Cultura: gestão de problemas de 

saúde em meio escolar. Editora: coisas de ler. 
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comum: a carência, a pobreza, a exclusão social geram necessariamente iliteracia em 

matéria de Saúde Sexual e Reprodutiva e são fatores que potenciam os riscos associados 

à precocidade das relações sexuais, gravidezes adolescentes, etc. 

Não é por acaso que a OMS (2003) adverte todos os países no sentido de estes 

disponibilizarem condições de acesso à informação e à saúde, para que efetivamente se 

verifique uma convergência na construção de ambientes e vidas mais saudáveis, sem 

grandes desníveis socioeconómicos. 

Dito isto, os países da América Latina (na Europa, verifica-se o mesmo; é apenas 

uma questão de percentagem) apresentam assimetrias na área da Educação sexual (ES), 

muito embora, em muitos deles se verifique a preocupação da legislação.  

Por exemplo, o Chile foi um país pioneiro em termos de Educação Sexual (ES), 

pois logo em 1960, criou o programa “Vida familiar e Educação Sexual”; ou seja, um 

programa amplo, que vai para além dos aspetos meramente fisiológicos, 

contextualizando a ES na família, espaço, onde a criança capta as primeiras 

aprendizagens.  

Esta ação do Governo Chileno foi descontinuada com a ditadura militar (1973-

1998) e o percurso da ES também foi sofrendo alterações até 2005, momento em que se 

criou um “Secretariado Técnico para a Educação Sexual e Afectividade” (2005-2010). 

Mais uma vez, a sexualidade não surge desvinculada da afetividade. O Ministério da 

Educação considera obrigatório o desenvolvimento de um conjunto de conteúdos 

específicos ligados a aspetos do crescimento pessoal, desenvolvimento do pensamento, 

ética, pessoa e seu meio ambiente (Matos, 2010). 

No caso da Argentina, que apresenta registos de gravidez na adolescência num 

valor considerável (dados de 2005: 25% de gravidez na adolescência aconteceu em 

jovens antes de completarem 20 anos, ou seja, por comparação com o ocidente, antes de 

um percurso de vida pessoal identificado e autonomizado), nomeadamente na taxa da 2ª 

gravidez precoce, o Governo criou , em 2002, o “Programa Nacional de Saúde Sexual e 

Procreação Responsável” como uma resposta ao problema da mortalidade materna dada 

a percentagem de abortos praticados. Ao mesmo tempo, este programa implica o 

atendimento e a entrega gratuita dos métodos contracetivos a todos os adolescentes que 

os solicitem. Este programa também tem por objetivo não só a transmissão de 
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conhecimentos rigorosos sobre a sexualidade, mas também a promoção de atitudes 

responsáveis.  

A prevenção da violência familiar e doméstica também foi objeto de legislação 

precisa (Lei Nacional 24.417). Na mesma lógica de apoio a determinados grupos mais 

vulneráveis, em setembro de 2008, foi instituído o Programa da Adolescência com o 

objetivo de dar uma maior importância ao atendimento dos adolescentes. 

Terminemos o périplo pela América Latina, com o exemplo do Brasil, por ser 

um país que nos é próximo. 

Sabemos que uma grande parte dos partos de jovens adolescentes ocorre em 

ambiente hospitalar (97%), o que pode ser um fator protetor e de aparente equidade. No 

entanto, os cuidados pré-natais apresentam assimetrias, consoante a riqueza e 

desenvolvimento da região: o caso da região Sudeste e Sul, em detrimento das regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste, consideradas regiões mais desfavorecidas. 

Dada a dimensão do país e a heterogeneidade populacional do mesmo, não se 

pode falar de uma Lei única que seja igualmente adaptada em todos os estados; antes, 

cada estado trabalha a ES na perspetiva de informação, promoção, prevenção, tendo em 

conta o local em que a escola se insere. 

2.11.2. Europa 
 

Se nos detivermos em alguns países da Europa, verificamos que em França, por 

exemplo, a expressão “educação sexual” surge em 191820 e o seu objectivo primeiro 

ficou confinado à prevenção de doenças e/ou preocupações com a expansão das práticas 

contracetivas. Só mais tarde, em 1973, uma circular foi emanada para os 

estabelecimentos de ensino, distinguindo “informação de carácter higiénico e 

científico” e “educação para a responsabilidade”.  

Neste momento, a educação para a Saúde sexual é transversal, está presente nos 

programas das diferentes disciplinas, nomeadamente as “Ciências da Vida” que 

apresentam conteúdos científicas dos fenómenos fisiológicos e biológicos. Cada escola 

deve prever a organização de 4 sessões de “Informação e educação para a Sexualidade” 

ao longo do ano letivo. Estas sessões devem incluir o projeto educativo de escola. 

                                                           
20 In Le Monde de l’Education, Juin 2000 



Capítulo 2 – Revisão de Literatura  

28 
 

Na Finlândia, a educação para a saúde é um tema obrigatório – do 7º ao 9º ano - 

e inclui vários aspetos relacionados com a Educação Sexual, nomeadamente a 

“capacidade de ponderar e justificar um comportamento responsável”. Também aqui, a 

diversidade é alguma, pois as escolas dispõem de autonomia no que diz respeito ao 

currículo local e aos métodos de ensino aprendizagem. 
 

2.11.3. Discussão 
 

Desta revisão sucinta da ES no Mundo, podemos inferir: 

• Desde a América Latina até à Europa, onde os indicadores de bem-estar 

socioeconómicos não revelam tão grandes assimetrias, a ES tem sido 

considerada e é objeto de revisões numa perspetiva diacrónica; ou seja, a ES vai-

se implementando por ciclos e contraciclos, conforme referido inicialmente; 

• Todos os países – dos mais favorecidos aos mais desfavorecidos – reconhecem 

que a escola tem um papel muito importante na abordagem desta matéria e por 

isso, ela é objeto de leis/diretivas/recomendações/portarias por parte dos 

diferentes Governos centrais e locais. 

Como referido anteriormente, se a família constitui um pilar decisivo na 

formação identitária da criança, é preciso não esquecer que as crianças e jovens 

permanecem longo tempo na escola e que é precisamente em contexto escolar que 

acontecem as primeiras vivências amorosas, cheias de sentimentos contraditórios, 

emoções, dificuldades, dúvidas, etc. 

Daí que, em Portugal, apesar dos ciclos e contraciclos, a Lei nº60/2009, de 6 de 

Agosto, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, 

tenha sido considerada pioneira por salientar a “obrigatoriedade” da abordagem desta 

área do conhecimento pessoal e social. 
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Capítulo 3 - Metodologia 
 

3.1 – Metodologias utilizadas 
 

Neste ponto, propomo-nos descrever as metodologias assumidas nesta pesquisa 

sobre “os modelos de intervenção na área da Educação para a Saúde - Educação 

Sexual”, sendo que a nossa visão de “modelo de intervenção” já foi previamente 

definida no capítulo da Introdução. Importa agora clarificar as questões de partida, os 

objetivos que presidiram à publicação dos diferentes artigos, a forma como os dados 

foram recolhidos e a discussão sobre os resultados. 

A Educação sexual insere-se num conjunto mais vasto do conhecimento, que se 

prende com a Educação para a saúde. Assim, torna-se necessário mobilizar um 

conjunto de saberes que integram o quadro concetual da Educação para a Saúde – 

Educação Sexual.  

Definido o âmbito da investigação, passamos a apresentar os seus principais 

objetivos: 

• Relatar/recuperar o percurso da Educação para a Saúde – educação Sexual e, 

que se traduziu em diferentes opções políticas, durante o período de 2000 a 

2012; 

• Investigar e publicar diversos artigos, que nos permitiam divulgar as práticas 

que iam sendo implementadas a nível regional e local e, ao mesmo tempo, 

aferir a sua adequação com a literatura de referência; 

• Conhecer o percurso da Educação para a saúde - educação sexual em outros 

contextos geopolíticos. 

 

Para o efeito, uma parte do trabalho requer uma metodologia compreensiva ou 

qualitativa, pois implica uma pesquisa exaustiva de legislação (normativos, portarias, 

leis, etc., que foi exposto no Capítulo anterior) o confronto entre os diferentes 

normativos e a revisão da literatura no âmbito pré-estabelecido. 

Por outro lado, há também uma vertente quantitativa; houve a preocupação de 

validar determinados “trabalhos de investigação”, os artigos, com os dados do Health 
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Beahaviour School Children (HBSC), instrumento que nos disponibiliza uma base de 

dados ampla, (importância deste estudo foi anteriormente referida) e que nos permite 

assim conhecer com maior precisão a saúde dos jovens adolescentes, seus estilos de 

vida e os contextos sociais em que os mesmos se movimentam. Esta base constitui a 

nossa referência para validar ou inferir resultados decorrentes de determinadas 

medidas políticas, que se transformaram em normativos e/ou decorreram destes. 

Redifinindo, o HBSC funciona pois, como um dispositivo que também tem por 

objetivo produzir conhecimento que sirva de fator orientador de mudança/avaliação1. 

A área da Educação para a Saúde é sem dúvida uma questão importante em 

qualquer sistema de ensino. No entanto, é necessário tornar a perceção em evidência 

científica. Politicamente, as decisões são tomadas não só por questões ideológicas ou 

crenças, mas também há necessidade que essas mesmas decisões sejam validadas por 

uma literatura de referência credível. No fundo, seguimos uma metodologia próxima 

da definição de Minayo2, quando este se refere à problemática qualitativa/quantitativa: 

uma metodologia que incorpore o método dialético, onde esta assume a qualidade dos 

fatos e das relações sociais como suas propriedades inerentes, apresentando-se então, 

qualidade e quantidade como termos inseparáveis e interdependentes, diluindo-se 

assim as dicotomias quantitativo/qualitativo (…). 

As organizações internacionais (Unesco, OMS, OCDE…) têm também um 

certo poder sobre os países, nomeadamente Portugal, que colabora com essas 

instituições, e lhes reconhece um papel simbólico importante, pelo que a opção 

metodológica compreensiva, também teve de ter em conta instrumentos validados 

internacionalmente. 

Ainda no âmbito da Metodologia, convém especificar que à medida que nós 

vamos recuperando e reorganizando as diferentes ações/normativos, implementando e 

concretizando linhas da concretização das medidas políticas para depois confrontar os 

resultados decorrentes dessas linhas de ação com os dados do HBSC e vamos 

publicando os diferentes artigos, estamos a assumir um duplo papel de sujeito-objeto, 

ou seja: por um lado, fomos/somos protagonistas da ação, por outro, recorremos às 

bases de dados para validar as nossas linhas de atuação. Esta metodologia, na 

                                                           
1 Novaes. H.M.D. (2000).Avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde. Saúde Pública, nº5 (p.547-59). 
2 Minayo, M.C.S. (1992). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo, HUCITEC- ABRASCO. 
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perspetiva de Clarke e Dawson (1999) apresenta algumas vantagens, mas também 

desvantagens. Do conjunto enunciado de vantagens, salientamos as seguintes: 

• Familiariedade com os assuntos, literacia em políticas, questões e cultura da 

organização; 

• Um compromisso maior com a concretização das recomendações em matéria 

de avaliação, tendo muitas vezes sido responsável pela aprodução das mesmas. 

Do conjunto enunciado de desvantagens, salientamos as seguintes: 

• Manifestar interesse num determinado resultado e poder enviesar a leitura dos 

dados; 

• Ser influenciado pelas características e a “história” da organização; 

• Estar menos comprometido com as necessidades de avaliação; 

• Ter tendência em favorecer certos programas desenvolvidos dentro do próprio 

departamento. 

Dito isto, ao edificar o conjunto de saberes e ao organizar os dados e 

respetivos artigos, foi/é importante ter consciência destes considerandos, pois 

podem funcionar de “balizas” em situação de análise e comparabilidade. 

Em síntese: É nossa intenção descrever e compreender os processos de concretização 

da Educação para a Saúde- Educação sexual, tendo por fio condutor, evidenciar a 

importância do assunto em termos de educação e respetivo contributo para a 

sustentabilidade das políticas públicas, ressalvando, conforme vimos, as vantagens e 

riscos, associados ao facto de sermos simultaneamente produtores e utilizadores do 

conhecimento gerado. 

 

3.2 – Os diferentes objetivos subjacentes a cada um dos artigos 
publicados 
 

Antes de definir os objetivos específicos artigo a artigo, convém realaçar que 

os dois primeiros artigos se centram muito essencialmente na área da Educação sexual 

e isto, por várias razões. Por um lado, a controvérsia pública que a temática suscita, o 
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envolvimento de outros setores de políticas públicas (saúde, ação social escolar, ex- 

Instituto da Droga e da toxicodependência, Juventude e Desporto) e, simultaneamente 

a heterogeneidade de agentes (ONG) a trabalhar a área no terreno; por outro lado, em 

termos de opinião pública e publicada, embora a Educação Sexual, formalmente já 

tenha mais de 30 anos (1984-2012), é um assunto que ainda não está encerrado; ainda 

suscita opiniões divergentes e pode considerar-se que ainda é um tema, que fragmenta 

a opinião pública. 

1º Artigo: Educação Sexual em meio escolar entre 2000 e 2005: Avaliação (Parte I).  

Partindo do princípio que há uma ligação estreita entre os conceitos de cidadania e 

educação para a saúde, o nossos objetivo específico foi recentrar o tema na “educação 

Sexual”, justificando, e analisando a legislação diversa que foi sendo produzida. Essa 

mesma legislação provocou efeitos na estrutura organizativa – Comissão de 

coordenação da promoção e educação para a saúde, Centro de apoio nacional, etc – e 

nas opções políticas que se tomaram, nomeadamente a de delegar a responsabilidades 

da implementação da educação sexual em meio escolar em Organizações Não 

Governamentais, como a Associação para o Planeamento familiar (APF). Ao mesmo 

tempo, debruçámo-nos sobre a avaliação, que era levada a cabo no âmbito da Rede 

Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS) e de como esta avaliação era 

parcial, por não cobrir outras áreas também importantes, como a evolução do estado de 

saúde da população juvenil. 

As conclusões vão no sentido de evidenciar a importância das dinâmicas da RNEPS. 

Ao mesmo tempo, evidenciámos os resultados do HBSC de 2002 com o objetivo de se 

ter uma panorâmica do estado de saúde global da população jovem. 

 

2º Artigo: Educação Sexual em meio escolar: avaliação entre 2005 e 2010 (Parte II).  

Este artigo vem na sequência do anterior, começando por descrever os ciclos e 

contraciclos a que o tema da sexualidade está sujeito, tendo sido amplamente 

polemizado pela imprensa pública. Nessa altura, a então Ministra da Educação cria um 

Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES) com funções definidas e o objetivo 

específico deste 2ºartigo é justamente descrever as propostas de intervenção 

protagonizadas pelo Grupo de Trabalho e de como elas se tornaram importantes para 
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revitalizar a abordagem desta matéria em meio escolar, tanto mais que as 

recomendações implicaram a publicação de legislação. 

Após uma análise detalhada, as conclusões vão no sentido de salientar o empenho do 

poder político para conferir sustentabilidade à “Promoção e educação para a saúde em 

meio escolar”. 
 

3ºartigo: Portugal: from research to practice – promoting positive health for 

adolescents in schools. 

Recorrendo aos dados do HBSC e tendo selecionado indicadores tais como sentir-se 

irritado, com mau humor, satisfação com a vida, este estudo tem por objetivo 

específico demonstrar como certas variáveis, tais como o “género”, “estatuto 

sócioeconomico do pai”e “faixa etária” podem ser determinantes na preservação (ou 

não) da saúde mental. Este mesmo artigo apresenta dados qualitativos de grupos 

focais, o que se traduz  numa metodologia de uma análise mais fina dos resultados. 

Face aos resultados evidenciados, em que, por exemplo, o grupo dos adolescentes 

migrantes em Portugal tende a ser mais vulnerável em termos de saúde mental, o 

artigo remete para as prescrições emanadas do GTES (2ºartigo), como uma forma de 

promover os factores de proteção. 
 

4º artigo: Youth friendly health services and policies in Portugal.  

O objetivo específico deste artigo foi divulgar, através de um levantamento exaustivo, 

todas as instituições que, em Portugal, se dedicam/trabalham/têm planos direcionados 

para o bem-estar da juventude na sua globalidade. O artigo dá conta da 

heterogeneidade de instituições, políticas (as preconizadas no Plano nacional de Saúde, 

por ex.) e modelos organizativos de apoio à juventude.  

Os pontos de ligação com os artigos anteriores tem a ver com o conceito de 

“Promoção de Saúde”, em que a educação para a saúde requer parcerias, com um 

enfoque especial para as instituições de saúde (hospitais, centros de saúde, etc) partilha 

concertada de objetivos e políticas que as legitimem e/ou sustentem. 
 

5ºartigo: Adolescent’s health education and promotion in Portugal: a case study of 

planning for sustainable practice. 
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Este artigo tem como objetivo retomar os trabalhos e as ativadades desenvolvidas pelo 

GTES, mas na ótica da sustentabilidade, tendo commo questão central, descrever até 

que ponto as alterações nas prioridades políticas podem comprometer a 

sustentabilidade. 

É feita uma elencagem das principais propostas do GTES: por exemplo, a prescrição 

da obrigatoriedade da saúde na escola, em estreita parceria com os demais agentes da 

comunidade, a criação da figura de um professor coordenador, a formação (inicial e 

contínua de professores e alocação de verbas. Em 2011, surgem novas orientações 

políticas e a conclusão do artigo vai no sentido de “alertar” para o fato de, alteradas as 

prioridades, o trabalho desenvolvido ficar comprometido, entrando-se numa nova era 

de contraciclo. 
 

6ºartigo: Condições ambientais, pedagógicas e psico-sociais nas escolas: uma visão da 

gestão escolar – teve dois momentos de pesquisa: em 2006 e em 2010.  

Tendo por pressuposto a importância da escola como fator protetor da saúde, estes 

artigos têm por objetivo divulgar uma análise das respostas dos Conselhos Executivos, 

através de um questionário de auto administração aplicado a um membro do CE. 

O artigo suscita algumas reflexões, que com base nos resultados e reflexões dos dois 

artigos, produzimos um outro, designado de “Meta-Reflexão” que não é mais do que 

um exercício intelectual de discussão e reflexão sobre alguns resultados e o levantar de 

outras questões, tendo em vista desencadear posteriores estudos que infiram ou 

confirmem as nossas reflexões. O artigo designado “Meta-reflexão” surgirá no último 

capítulo (Cap V: Discussão geral, conclusões e recomendações). 
 

7ºartigo: Concretização da “Educação para a Saúde em meio escolar”. 

Foi pedido ao Ministério da Educação, designadamente ao Núcleo de Educação para a 

Saúde (NES). O objetivo foi descrever as principais atividades desenvolvidas e, 

simultanemante, apresentar algumas evidências relacionadas com práticas 

consequentes e sustentáveis. A finalidade foi a divulgação das mesmas, pelas 

instituições de ensino secundário, superior e politécnico, pois a revista tinha uma 

tiragem de 12.500 exemplares. 
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Em relação aos anteriores, este artigo salienta as metodologias desenvolvidas pelo 

Ministério da Educação, tendo por linha orientadora, algumas das prescrições já 

validadas cientificamente e que integram, de forma transversal, o conjunto dos artigos. 
 

8ºartigo: L’école et l’éducation à la santé: un contexte protecteur pour les élèves. 

A estratégia de Lisboa foi considerada um momento alto no ano 2000, pela crença e 

ambição que demonstrou: tornar a Europa na economia do conhecimento mais 

competitiva e dinâmica do mundo. 

O objetivo deste artigo é evidenciar que na economia do conhecimento, o aumento das 

qualificações e das competências da populacão portuguesa está correlacionada com a 

importância da escola, onde a educação para a saúde é um fator incontornável,sob 

risco de a ausência da mesma afetar os outcomes das aprendizagens.  

É sabido que elevados patamares de educação conduzem a uma saúde mais 

consistente, o que se traduz em ganhos e, por sua vez, a níveis altos de participação 

ativa.  

Assim, socorremo-nos do que em matéria de “Promoção e educação para a saúde” se 

foi desenvolvendo em Portugal (RNEPS, GTES, concretização no terreno,etc…) no 

sentido “servir” o objetivo da estratégia de Lisboa. 

Este artigo foi submetido e aceite por um “comité de lecture”, que preside à publicação 

da revista “administration et education” (2011, nº2, Paris). 

 

9ºartigo: Sexual education in schools, in Portugal – foi recentemente submetido e 

aceite para integrar o painel de convidados de “European Conference on Educational 

Research”, que teve lugar em Cadiz, durante o mês de Setembro.  

Este artigo tem por objetivo retratar o percurso da educação sexual em Portugal, seus 

avanços e recuos e a sua operacionalização em meio escolar de acordo com a filosofia 

da EPS e das prescrições do GTES.  

É um artigo-síntese de tudo o que foi prescrito em matéria de Educação Sexual. 
 

Definida a metodologia e os objetivos de cada um dos artigos, passemos à 

apresentação dos artigos na sua totalidade. 
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Estudo 1 – Educação sexual em meio escolar entre 2000 e 
2005: avaliação (I Parte)iI 
 

Resumo 
 

 

No âmbito de um quadro de referências pré-estabelecido, o presente artigo 

orienta-se para responder à seguinte questão: que avaliação foi levada a efeito para 

mostrar a importância/efectividade da concretização da Educação Sexual em meio 

escolar? 
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I
 Baptista, I., & Matos, M.G. (2011). Educação sexual em meio escolar em portugal: avaliação da acção 

entre 2000 e 2005 (I Parte). Revista de psicologia da Criança e do adolescente/Journal of child and 

adolescent psychology, 3, 77 -95. 
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Abstract 
 

Within a pre-established frame of reference, this article aims to answer the 

following question: What assessement has been carried out in order to show the 

importance/effectiveness of the implementation of sexual education in schools? The 

present reflection will focus on thr specific área of sexual education, although 

considering this it within a broader área of health education and citizenshipe education. 

Here will be considered the legal and operational measures ocurring within the period 

between 2000 and 2005. In a next paper (next issue) the period will be addressed. 
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Introdução 
 
 

Enquadramento da Promoção da Saúde no currículo 

A escolaridade afecta positivamente os comportamentos dos adolescentes e a 

aquisição de conhecimentos é determinante para uma adequada inserção na sociedade e 

no mercado de trabalho.  

O currículo dos ensinos básico e secundário, integra a Educação para a 

Cidadania como o eixo estruturante desse conjunto mais amplo de aprendizagens e de 

desenvolvimento de capacidades de pensamento. O exercício de uma cidadania activa 

requer o desenvolvimento de capacidades (pensamento sistémico, solidariedade, 

capacidade de resolver problemas, capacidade de trabalhar em equipa, etc.), que não se 

formam espontaneamente, nem através da mera aquisição de informações ou 

conhecimentos. 

Não longe do conceito de cidadania e, também, no âmbito da organização 

curricular (Lei de Bases do Sistema Educativo - LBSE, 1986: Art.47,2), encontramos as 

componentes de “Educação para a Saúde” e Educação Sexual”. 

É considerado em documentos de referência (Carta de Ottawa,1986; Declaração 

de Jacarta, 1997) que Promoção da Saúde significa também: (1) Criar envolvimentos 

sustentadores de saúde; (2) Fortalecer a acção da comunidade para a saúde; (3) 

Desenvolver competências pessoais. 

 “Educar para a Saúde” é também promover o exercício da cidadania: os 

princípios são convergentes; trata-se sobretudo de capacitar o cidadão para a 

preservação da sua saúde e da dos outros, abrindo-o à alteridade, uma dimensão 

fundamental da humanidade. 

A escola é o local por excelência, onde os jovens e adolescentes adquirem não só 

as suas aprendizagens, mas também exercitam a capacidade de reflexão, estimulam o 

espírito crítico e desenvolvem competências no sentido de se tornarem aptos a se 

situarem criticamente face ao futuro e ao mundo que desejam legar às gerações 

vindouras. As escolas eficazes, às quais os alunos se sentem vinculados, podem ter 

repercussões importantes na melhoria da saúde e na diminuição das desigualdades 

(IUPHE, S/D). 
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Embora reconheça a importância da Promoção e Educação para a Saúde em 

meio escolar, esta reflexão incidirá na área específica da Educação Sexual e das medidas 

legislativas e operacionais que ocorreram durante o período de 2000 a 2005.  

 

1) A importância da Educação Sexual no âmbito da Educação para a 

Saúde 

O conceito actual de saúde pressupõe a integração de intervenções preventivas 

globais, através da promoção de competências pessoais e sociais para a saúde; isto é, se 

o sedentarismo, a ingestão compulsiva de alimentos e/ou as relações sexuais 

desprotegidas forem comportamentos de uma determinada localidade/contexto, torna-se 

imperativo promover uma abordagem que contemple uma visão integradora da saúde 

dos jovens, negociando com eles percursos alternativos de forma a evitar a gestão, por 

vezes inadequada, dos acontecimentos da vida. Dito isto, “Educar para a Saúde” 

pressupõe uma visão holística e nela se enquadram uma série de comportamentos, que 

estão relacionados com um ajustamento psico-social adaptado ao quotidiano quer no 

que diz respeito à alimentação, aos consumos abusivos, à sexualidade, ou ainda, numa 

perspectiva mais ampla, ao exercício da cidadania.   

Sendo esta a visão integrada da saúde e recomendada para a prevenção dos 

desajustamentos e promoção da cidadania, porquê reflectir sobre a Educação Sexual, se 

a mesma é a parte de um todo?  

É precisamente porque raramente se fala de “Educação para a Saúde”, mas sim 

de Educação Sexual (ES). Este tema é recorrente no contexto da sociedade portuguesa 

em termos de imprensa publicada; é um tema sujeito a uma mediatização social superior 

aos outros aspectos ligados à protecção da saúde. 

Com efeito, se tivermos em conta as ligações da sexualidade às outras dimensões 

da identidade pessoal e das relações interpessoais, apercebemo-nos de que a ES é 

transversal à vida do ser humano e integra todo um conjunto de outras áreas de 

aprendizagem, tais como os valores, os afectos, a ética, as questões de género, a 

estrutura da personalidade, as competências individuais e sociais, que a tornam num 

tema complexo.  

Dito isto, por um lado, justifica-se a sua mediatização; o problema é que muitas 

das vezes, a abordagem da ES em termos de imprensa, é descontextualizada do tal 



Estudo 1 – Educação sexual em meio escolar entre 2000 e 2005: avaliação (I Parte)  

43 
 

conjunto mais amplo de saberes: a Promoção e Educação para a Saúde (GTES, 2007); 

sendo um tema recorrente, nem sempre é abordado de forma isenta e contextualizada.  

E intenção deste trabalho contribuir para a compreensão desta área com o 

enfoque no que em termos políticos e normativos se tem vindo a fazer e respectivas 

consequências.  

Ao evidenciar o tipo de avaliação, a intenção é também aprofundar a reflexão 

sobre o tipo de indicadores a selecionar para avaliar o impacto da educação sexual em 

meio escolar. 

 

2) 2000: Ponto de situação da Educação Sexual  

 

A 1ª Lei de Educação Sexual data de 1984: nesta altura, as preocupações 

estavam muito canalizadas para as consequências dos comportamentos de risco, sendo o 

objecto da Lei centrado em conteúdos de anatomia, fisiologia, genética. Por exemplo, a 

família, uma estrutura de apoio fundamental, era perspectivada como entidade a apoiari 

e a participação dos alunos inexistente; estes eram objecto e não sujeito na perspectiva 

do espírito de “cidadania” que, pretende-se, seja um cidadão crítico, capaz de 

compreender ou questionar o contexto em que se insere e interferir na sua melhoria.  

Posteriormente, em 1999, é promulgada a Lei nº120, que reforça as garantias do 

direito à saúde reprodutiva. Em 2000, o Decreto-Lei nº259, de 17 de Outubro, vem 

regulamentar a anterior, perspectivando a Escola como entidade competente para 

“integrar estratégias de promoção da saúde sexual, tanto no desenvolvimento do 

currículo, como na organização de actividades de enriquecimento curricular, 

favorecendo a articulação escola-família”. 

Em relação à Lei de 1984, deu-se um salto conceptual, pois não só os 

pais/encarregados de educação passaram a ser vistos como coadjuvantes no processo de 

concretização da abordagem da sexualidade, como os alunos passaram a ser 

considerados “objecto de escuta”, assumindo a Escola um estatuto mediador nesta 

matéria. 

Com a saída da legislação, novos assuntos emergem como factores críticos de 

sucesso: a questão da formação dos professores.  

 
                                                           
i Deve ser dada particular atenção à criação de condições adequadas de apoio aos pais, in Lei nº3/84, 24 de Março. 
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2.1. A Formação da classe docente: 

A formação é um aspecto crucial, que vem sendo sucessivamente referida nos 

diferentes documentos legislativos. Este aspecto vem citado na Lei nº 3/84: será 

dispensada particular atenção à formação inicial e permanente dos docentes, de forma 

a dotá-los do conhecimento e compreensão da problemática da educação sexual (…). A 

Lei nº120/99, de 11 de Agosto, refere: Nos planos de formação de professores, 

nomeadamente os aprovados pelos Centros de Formação de Associações de Escolas 

(CFAE) dos ensinos básicos e secundário, deverão constar acções específicas sobre 

educação sexual e reprodutivaii. 

 

3) Medidas e estruturas do Ministério da Educação para dar resposta a esta 

situação 

3.1. Organização das instituições: 

O Ministério da Educação dispunha então de uma estrutura central, a Comissão 

de Coordenação da Promoção e Educação para a saúde (CCPES)iii, responsável pela 

concretização de programas em matéria de Educação para a Saúde e, posteriormente, 

pela concretização e avaliação da Educação Sexual. Esta mesma estrutura envolvia as 

Direcções Regionais de Educação (DRE), que dispunham de Técnicos de Promoção e 

Educação para a Saúde (TPES): eram técnicos com formação específica na área da 

saúde e que tinham um trabalho bem definido de articulação com o terreno. Havia 39 

TPES em 200-01, distribuídos pelas diferentes DRE, consoante o número de escolas. 

Esta organização – estrutura central e delegações regionais - era um instrumento 

de apoio e acompanhamento da concretização da Educação Sexual, tendo-se revelado 

uma boa estratégia de acompanhamento; os TPES estavam encarregados de prestar 

apoio e formação nas escolas, ou seja, em contexto de ensino-aprendizagem. Todas as 

escolas eram apoiadas e desenvolveu-se uma cultura informal, “em rede”, entre Escolas 

– Dre – Escolas - CCPES-, que muito contribuiu para a formação/informação dos 

docentes dedicados à causa da “Educação para a Saúde”. 

Paralelamente a este esquema organizativo, que facilitava a monitorização do 

que nas escolas se executava, a então Secretaria de Estado da Educação estabeleceu um 

                                                           
ii  Cap.2, - Artigo 2, ponto 5. 
iii Despacho Ministerial nº15 587/99 (DR nº187, de 12.08) 
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protocolo com uma Organização Não Governamental, a Associação para o Planeamento 

da Família (APF)iv. Não entrando numa análise em pormenor do referido protocolo, 

importa salientar a cláusula primeira e segunda, que refere: 

Cláusula Primeira: O presente protocolo tem por objecto a colaboração em 

actividades de promoção e educação sexual em meio escolar, competindo, no seu 

desenvolvimento, à segunda outorgante (APF) participar nas actividades de formação 

que venham a ser realizadas pelas estruturas do ME, colaborando no sentido de 

implementar e desenvolver a Educação da Sexualidade nas escolas e, no quadro do 

projecto educativo das mesmas, realizar: a )A sensibilização e a promoção do 

envolvimento dos pais nos projectos da escola que integram a Educação sexual; b) A 

promoção e realização de acções com os alunos, no âmbito dos projectos que integram 

a educação sexual nas escolas; c) A sensibilização e formação de professores nesta 

vertente e o apoio às estruturas da escola na concretização dos projectos; 

Cláusula segunda: A segunda Outorgante (APF) desenvolverá as actividades 

contra um montante pecuniário previamente acordado, a assinatura deste protocolo veio 

delegar nesta instituição, a responsabilização no processo de formação dos docentes.  

O Ministério da Educação, através dos Centros de Formação de Associação de 

Escolas (CFAE) e com fundos do então PRODEP, organizou cursos de formação na 

área da Saúde/Educação Sexual e formou 12.000 professores (GTES, 2005). Na altura, 

existiam 14.137 estabelecimentos do ensino público, e de acordo com a legislação, 

nenhum estabelecimento de ensino poderia ficar alheio às questões da ES (Dapp-

Estatísticas Preliminares, 2000/01). 

Para além da CCPES, existia ainda o Centro de Apoio Nacional (CAN), 

estrutura mista, composta por três entidades do Ministério da Educação e três entidades 

do Ministério da Saúde e cuja finalidade era promover, emitir pareceres e avaliar as 

intervenções em matéria de Promoção de Saúde num conjunto de escolas 

significativamente mais restrito do que a totalidade dos estabelecimentos de ensino. 

 

 

 

                                                           
iv Organização fundada oficialmente em 1967: http://www.apf.pt/apf.php?area=300&mid=001&sid=004, pesquisa do dia 7 de Março 

de 2009. 
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4) Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS): 

A rede europeia de escolas promotoras de saúde é uma estrutura organizativa, 

criada em 1991 com o objectivo de promover a saúde dos jovens, contribuindo assim 

para jovens mais felizes e integrados. Desde 1994, que Portugal integra a Rede Europeia 

com o compromisso de implementar a Promoção e Educação para a Saúde em meio 

escolar. Esta rede de escolas está vinculada à Rede Europeia de Escolas Promotoras de 

Saúde, um projecto do Conselho da Europa, da Comissão Europeia e do sector regional 

para Europa da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A exemplo da rede europeia, surge a Rede Nacional de Escolas Promotoras de 

Saúde (RNEPS), também como modelo organizativo de experimentação e disseminação 

de boas práticas. As escolas aderiam à rede, mediante a celebração de um contrato de 

adesão, onde estava estatuído os três principais princípios orientadores de uma escola 

Promotora de Saúde: (1) A Promoção da Saúde é um processo de desenvolvimento 

permanente; (2) O processo educativo e a promoção da saúde contribuem para o 

desenvolvimento de capacidades e aquisição de competências de cada indivíduo para 

confrontar-se consigo próprio e com o meio, construir um projecto de vida e 

desenvolver hábitos saudáveis para exercer plenamente a cidadania; (3) O 

envolvimento dos diversos elementos da comunidade educativa, valorizando a 

participação activa dos jovens e o papel dos adultos de referênciav. 

Metodologia 
 

Após uma fase-piloto com cerca de 10 escolas, em 1997 decidiu-se alargar a 

Rede Nacional. Assim, o número de escolas foi crescendo, pois ao mesmo tempo que 

pediam a adesão à rede, recebiam contrapartidas financeiras (provenientes do Gabinete 

de Gestão Financeira –GGF-) para trabalhar as diversas áreas da promoção da saúde. As 

escolas deveriam trabalhar em estreita articulação com o Centro de Saúde local, 

entidade que também assinava o contrato de adesão e se comprometia a desenvolver os 

projectos com a escola, colaborando desde o início na fase de diagnóstico, concepção e 

implementação. 

 

                                                           
v Fonte: Contrato de Adesão, 2000-2001. 
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O gráfico, abaixo, evidencia o ritmo de crescimento das escolas que pretendiam 

aderir à rede nacional: 

 
        Fígura 1 – Visão diacrónica do número de escolas na RNEPS 

 
Verifica-se que, durante os primeiros anos, se começou com um número 

reduzido de escolas, (10) onde a experimentação de determinados programas (p. ex., o 

Programa de prevenção das toxicodependências em meio escolar, que esteve presente na 

criação do Projecto Viva a Escola - PVE-) poderia ser implementado e avaliado com 

alguma segurança, pois o número de escolas assim o permitia. A partir da fase de 

avaliação, disseminava-se e estendia-se o programa às outras escolas. 

Nos últimos anos, sobretudo a partir de 2000, houve um aumento significativo 

de escolas a entrarem para a rede. Os fundos que recebiam e a dinâmica da CCPES e do 

CAN, assim como dos técnicos das estruturas regionais (anteriormente referidos) muito 

contribuíram para este aumento significativo de escolas. 

 

Avaliação levada a efeito 
 

Havia um interesse político no investimento na Rede. Em 1998, foi feito um 

questionário às escolas RNEPSvi sobre o impacte da Promoção e Educação para a Saúde 

(PES) na vida da escola. O questionário foi dirigido a 558 escolas e as respostas 

recebidas permitem-nos identificar três domínios francamente positivos e outros três, 

que ainda que positivos, apresentam valores mais baixos. Assim, domínios como (1) 

                                                           
vi Fonte: Questionário RNEPS, 1998, divulgado em comunicações pela Coordenadora do CAN, mas não publicado. 
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Práticas e metodologias de intervenção; (2) Capacidade para lidar com os problemas; (4) 

Articulação entre escolas; foram considerados positivos por 74% das escolas.  

Outros domínios como: (1) Nível de participação dos pais; (2) Nível de 

participação dos funcionários; (3) Nível de participação dos alunos, foram considerados 

positivos, mas apenas entre 33% a 45% das escolas. 

Sendo a Promoção e Educação para a Saúde um processo em desenvolvimento, 

esta avaliação teve o mérito de evidenciar aspectos, que tiveram de ser analisados para 

efectivamente conferir melhoria e sustentabilidade à concretização. 

Entre os 10 factores considerados determinantes para o desenvolvimento da 

Promoção da saúde em meio escolarvii, estão por exemplo (i) Gerar nos alunos e seus 

pais o sentimento de pertença na vida da escola, (ii) Fornecer em permanência 

oportunidades de desenvolvimento das competências dos professores e do pessoal 

associado. 

Ao verificar-se que o nível de participação na vida da escola dos familiares, 

alunos e funcionários era um aspecto a reverviii, houve necessidade de insistir neste 

ponto, já que é tido como um factor crítico de sucesso. 

Face a estes resultados, várias estratégias foram promovidas a nível central no 

sentido de comunicar às escolas a importância da participação dos pais/familiares e 

restante comunidade num processo, que se pretende global, ou seja, todos partilhem da 

mesma finalidade e todos se envolvam na sua construção. 

Simultaneamente, esta primeira avaliação serviu também para legitimar o 

incremento do alargamento da rede, que dependia das políticas traçadas pela Rede 

Europeia. Tratou-se pois de uma avaliação, uma avaliação diagnóstico que justificava a 

mais-valia de uma “Escola Promotora de Saúde”. Não se entrava ainda no domínio da 

Educação Sexual e/ou outros assuntos ligados aos estilos de vida. 

Conforme já referido, todas estas dinâmicas contribuíram para o elevado número 

de escolas RNEPS; o contexto estava preparado para trabalhar as questões relacionadas 

com a saúde e a sexualidade. 

Se a legislação anterior na área da Educação Sexual apontava como razão 

determinante para a existência da ES nas escolas, o facto de haver um número 

                                                           
vii Fonte:

 
Construindo Escolas Promotoras de Saúde : directrizes para promover a saúde em meio escolar, versão 2, IUPHE 

viii Rienzo (1989) conclui de um estudo levado a cabo em 54 escolas dos E.U.A., que o factor de maior sucesso para a 

implementação da educação sexual, é efectivamente o envolvimento das famílias.   In The politics of sexuality education. Journal of 

sex education and Therapy, 15, 163-174. 
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significativo de gravidezes em jovens adolescentes e relações sexuais desprotegidas, o 

facto é que o ME ainda não tinha efectuado nenhum estudo sobre esta matéria. 

 

5) 1998: Estudos do Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

O HBSC é uma rede de investigação, patrocinada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e, em Portugal, está integrado no Programa Aventura Social & Saúde, 

coordenado em Portugal por um dos autores. 

Entendemos que os objectivos, metodologias aplicadas e resultados deste estudo 

podem manifestamente contribuir para as decisões nas políticas de promoção e 

educação para a saúde, e nos programas e intervenções dirigidas para os adolescentes, 

a nível nacional e internacional (Matos, et al., 2003). 

Com efeito, os objectivos do HBSC visam uma compreensão aprofundada dos 

comportamentos de saúde dos adolescentes, seus estilos de vida e contextos sociais. 

Baseado nas ciências sociais e comportamentais, o estudo está enquadrado numa 

abordagem dos estilos de vida e tem como finalidade analisar as relações entre a pessoa 

e o contexto numa perspectiva sócio-psicológica e ecológica. A abordagem dos estilos 

de vida utilizada no HBSC analisa as relações complexas existentes entre as variáveis 

dos estilos de vida (neste caso comportamentos de saúde e o seu contexto ambiental e 

social) e pretende descrever e analisar como estes se relacionam com a saúde (Matos, 

et al., 2003). 

O questionário "Comportamento e Saúde em Jovens em Idade Escolar", utilizado 

neste estudo, foi o adoptado no estudo europeu HBSC/OMS em 1998. Foram incluídas 

as questões demográficas e um conjunto de questões relacionadas com vários aspectos, 

dos quais, dado o nosso interesse, apenas reteremos as crenças e atitudes face ao 

VIH/SIDA. 

A opinião dos jovens portugueses foi recolhida em 191 escolas nacionais de 

ensino regular, num total de 6903 alunos. As escolas foram sorteadas de uma lista 

nacional. Foram seleccionados alunos do 6º, 8º e 10º anos de escolaridade, 

correspondendo a cada um destes anos uma idade média de 11, 13 e 16 anos, 

respectivamente. Um pouco mais de metade dos jovens (53%) são do sexo feminino.  

Como referido, a Promoção e Educação para a Saúde foi-se sedimentando em 

Portugal, seguindo o movimento europeu nesta matéria e o objectivo crucial era 
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justamente contribuir para jovens mais felizes, o que equivale a dizer, jovens saudáveis e 

com estilos de vida adequados à preservação da saúde. 

De que dados se dispõem neste momento sobre os comportamentos dos jovens 

por volta de 2000, altura em que se deu um salto conceptual em termos de legislação e 

de estruturas de apoio à Promoção e Educação para a Saúde? 

Relativamente a esta questão, o HBSC (1998) não aborda números de gravidez 

precoce, mas, conforme anteriormente referido, aborda as crenças e atitudes face ao 

VIH/SIDA. Os principais resultados são os seguintes: (a) 3/4 dos inquiridos pensa que 

as pessoas portadoras do VIH não devem viver à margem da população. Os que referem 

“não concordar que os portadores de VIH vivam à margem” são sobretudo os mais 

velhos e as raparigas; (b) os restantes inquiridos ou não sabem o que responder ou 

concordam com a ideia de os portadores de VIH/SIDA viverem à parte. Esta ideia é 

partilhada sobretudo pelos mais novos e rapazes; (c) A maioria dos jovens refere que era 

capaz de assistir a uma aula ao lado de um colega portador de VIH. São as raparigas e 

os rapazes mais velhos que se encontram neste grupo; (d) uma parte dos jovens refere 

que não era capaz de assistir a uma aula ao lado de um colega portador de VIH. São os 

rapazes e os mais novos que se encontram neste grupo. São também os mais novos que 

não sabem o que dizer; (e) Menos de metade dos jovens é da opinião que não se exagera 

sobre o perigo da SIDA. De novo, são as raparigas e os rapazes mais velhos que se 

encontram neste grupo; (f) Outros referem que se exagera. São os mais novos e rapazes 

que se encontram neste grupo; (g) A maioria dos inquiridos considera verdadeiras as 

formas de contágio através de relações sexuais, utilização de seringa infectada, 

transfusão de sangue e transmissão mãe-feto. São os mais velhos e as raparigas que mais 

referem estas formas de contágio. Os mais novos são o grupo que manifesta mais 

dúvidas sobre as formas de contágio. 
 

Discussão dos dados 
 

Face aos resultados do estudo, que ilações se podem tirar, tendo em vista a 

adequação de estratégias e programas de ensino-aprendizagem? 

Estes resultados evidenciam que já existe a percepção do perigo e que já há um 

conhecimento sobre as formas de transmissão da SIDA. Ao mesmo tempo, a maioria 

dos inquiridos parece não estigmatizar o portador de VIH-SIDA. No entanto, este saber 
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está centrado no segmento dos mais velhos e raparigas, o que pode ter a ver com 

questões desenvolvimentais e/ou a emergência de uma sexualidade já adulta. 

O grupo dos mais novos revela ser o que mais dúvidas tem e “não responde”, 

não evidenciando a percepção do perigo nem dominando as formas de contágio.  

Talvez fosse necessário desenvolver outras estratégias de aprendizagem junto 

deste grupo, de forma a colmatar as dúvidas.  

A rúbrica das “doenças sexualmente transmissíveis” faz parte do currículo de 

Ciências da Natureza desde o 2ºciclo.  

Assim, haveria que entender o porquê das dúvidas e, gradualmente, criar espaços 

de reflexão para que os mais novos aumentassem o seu grau de conhecimentos e de 

consciencialização dos perigos. 

 

A avaliação elaborada pelo ME: 

Em 2000, o número crescente de escolas a aderir à RNEPS, era tido de per se 

como um indicador de sucesso em termos de promoção da saúde, pois revelava 

interesse e responsabilização por parte das escolas na execução do Programa da 

“Promoção da Saúde”. 

Não vamos discutir a pertinência e/ou a validade do indicador, pois até a este 

momento, nenhuma avaliação tinha sido feita nesse sentido. Sabemos que, em termos 

legais, as escolas deveriam corresponder ao estabelecido primeiramente na resolução do 

Conselho de Ministros nº124/98ix e retomado na legislação emanada posteriormente e já 

referida (Lei nº120/99;Decº-Lei nº259), em que a ES, sendo definida como uma 

componente do processo global de educação – no fundo, a ES surge ligada, conforme já 

referido na LBSE, às dimensões pessoal e social do desenvolvimento das crianças e 

jovens - e uma componente da promoção da saúde no ambiente da escola, deve 

contemplar as seguintes dimensões: curricular, psicossocial, ecológica, comunitária e 

organizacional. 

Para a concretização destas dimensões (RNEPS, CCPES, S/D), as escolas tinham 

como orientações: (1) Uma estreita colaboração e partilha de responsabilidades entre os 

sectores da educação e da saúde, aos diferentes níveis; (2) Um compromisso explícito de 

adesão ao processo por parte dos membros dos órgãos de gestão da escola e do centro de 

saúde; (4) A criação de condições organizacionais garantes de coerência e 

                                                           
ix Pág:5484. 
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sustentabilidade do processo, o que pressupõe: (6) A integração da Promoção e 

educação para a saúde no Projecto educativo de escola/Agrupamento; (7) A adopção de 

metodologias participativas nas práticas pedagógicas; (8) A gestão flexível do 

currículox, (9) Organização articulada entre os centros de Saúde e os estabelecimentos 

de ensino, de forma a responder às necessidades da respectiva comunidade educativa, 

em matéria de promoção da saúde. 

Em síntese, podemos dizer que em termos do macrossistemaxi português da ES, 

o quadro legislativo e normativo assim como as orientações políticas e as políticas de 

implementação estão definidas, e as escolas, nomeadamente a RNEPS, têm 

conhecimento e estão em condições de a executar. 
 

Que avaliação era feita no âmbito da RNEPS? 

Neste domínio, em 2000/2001, foram criados 3 instrumentos: Plano de 

actividades, Avaliação de processo e Avaliação de resultados. Todos estes instrumentos 

foram enviados às escolas, que as mesmas deveriam remeter para a CCPES e CAN em 

data previamente estabelecida. 

Em 2001, do total das escolas RNEPS, foram recebidos 665 Planos de 

Actividade, o que corresponde a 1816 escolas e 255 centros de saúde, pois estes, de 

acordo com as premissas de uma “escola promotora de saúde” também deviam 

participar, juntamente com a escola, nas diversas fases de implementação do projecto. 

Os resultados desta 1ª avaliaçãoxii agrupam-se em dois eixos: (1) Um tem a ver 

com a hierarquização das principais áreas temáticas, onde foram identificados 

problemas (fase de diagnóstico numa lógica de projecto); (2) Um segundo eixo tem a 

ver com a selecção das principais áreas previstas para intervenção e respectivo público-

alvo. 

Procedendo a uma análise dos resultados a nível nacional, verificamos que no 

1ºeixo, foram identificados problemas nas seguintes áreas temáticas: 

(1) 68% das escolas/Agrupamentos evocou em 1ºlugar a  Educação Alimentar, 

tendo-se destacado a região do Algarve com 73%; 

                                                           
x Despacho nº 9 590/99, de 14 de Maio sobre Gestão flexível do currículo. 

  Decreto-Lei nº6/2001, de 18 de Janeiro: Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino 
básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional. 
xi Conceito de Bronfenrenner (1979/2002), que traduz o sistema que exerce maior influência nos contextos de desenvolvimento da 

pessoa. Nós admitimos que os pareceres vários, a diversidade de legislação e de normativos convergentes para a efectiva 
implementação da ES nas escolas, influencie necessariamente os profissionais de educação e da saúde nos seus contextos de 

trabalho. 
xii Folha Informativa de Maio de 2001.  
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(2) 56% das escolas/agrupamentos evocou em 2ºlugar a Educação Sexual, tendo-

se destacado a região do Algarve com 76%; 

(3) 36% das escolas/Agrupamentos evocou em 3ºlugar o  Consumo do Álcool, 

tendo-se destacado a região do Algarve com 42%, 

(4) 35% das escolas/Agrupamentos evocou em 4ºlugar a  higiene corporal, 

tendo-se destacado a região do Centro  com 39%; 

(5) 34% das escolas/Agrupamentos evocou em 5ºlugar o  Consumo do tabaco, 

tendo-se destacado a região do Algarve com 44%; 

No âmbito do Consumo do tabaco, a Região de Coimbra apresenta um resultado 

abaixo da média (30%), tendo apresentado um valor superior na área da Higiene 

Oral; 

(6) 23% das escolas/Agrupamentos evocou em 6ºlugar o Consumo de 

Substâncias  Ilícitas, tendo-se destacado a região do Algarve com 46%, valor superior 

ao das outras áreas, ou seja:  

Na região do Algarve, a área de intervenção com um número superior de 

problemas, é efectivamente o Consumo de substâncias Ilícitas. 

Há 28 áreas temáticas constantes deste 1ºeixo: as que revelam uma percentagem 

mais elevada foram já mencionadas e as que revelam uma percentagem inferior têm a 

ver com a Higiene Alimentar, Condições da escola, Meio físico degradado, 

Necessidades educativas especiais, Doenças Infecto-contagiosas e “outros problemas”; 

nesta última categoria, incluem-se 13% das escolas, percentagem bastante superior à 

constante das áreas supra, onde a média nacional se situa nos 3%.  

Passando agora à análise dos resultados a nível nacional, verificamos que no 

2ºeixo, foram identificadas, por ordem decrescente, as seguintes áreas como previstas 

para intervenção: Educação Alimentar/Educação Sexual/ Higiene/ Saúde Oral/ 

Segurança/ Prevenção dos consumos de álcool/tabaco/Prevenção do VIH-

SIDA/Prevenção do consumo de substâncias ilícitas/Educação Ambiental/Competências 

Sociais/Saúde Mental/Outras Áreas. 
 

Discussão dos dados: 

Em 2001, a preocupação do ME centrava-se essencialmente nas escolas, ou seja, 

nos contextos de aprendizagem formal; interessava avaliar o processo de concretização 

da “educação para a saúde”, dentro de um quadro de autonomia estabelecido pela Lei 
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115-A/98, de 4 de Maio. Em termos nacionais, os dados sobre o estado de 

saúde/riscos/estilos de vida da população estudantil não eram tidos em conta. 

Esta primeira avaliação chama a atenção para aspectos que nos levantam 

algumas questões: 

(1) Em 2001, já tinha saído a legislação de referência para a área da educação 

sexual (Lei nº120/99, de 11 de Agosto e Decº-Lei nº259/2000, anteriormente 

referidas…) e, no entanto, constatamos que a “educação alimentar” é objecto de 

preocupação. Se se prende com um trabalho que se vem desenvolvendo e, portanto, o 

afirmar que “há problemas” é uma questão de não romper com a rotina do trabalho, ou 

se traduz a preocupação de proceder a um trabalho continuado, sob risco de o mesmo 

não alcançar os objectivos pretendidos; 

 

(2) ES é remetida para 2º plano; 

 Por outro lado, estes resultados patenteiam que um dos “problemas”é a “Higiene 

Corporal”, assunto que tem sido objecto de atenção por parte das instituições (Jourdain, 

et al., 2008), ainda antes da publicação dos documentos de referência em “Promoção da 

Saúde”. Esta situação pode levar-nos a confirmar a hipótese de que a “educação para a 

saúde” é, de facto, um processo longo e lento, em que as famílias também devem ser 

convocadas, para que os resultados se traduzem em eficiência; 

O VIH/SIDA é um tema que aparece em 10ºlugar (12% das escolas evocam 

como área, onde foram identificados problemas). Correlacionando este resultado com o 

do estudo do HBSC 1998 – já referido -, sabemos que ainda há ¼ da população de 

jovens que pensa que um portador de VIH-SIDA deve viver à margem, que mais de 

metade dos jovens considera que há um exagero no que diz respeito aos perigos da 

SIDA ou então referem “não saber”. O mesmo estudo, conforme já citado, também 

revela que a maioria possui informação sobre as formas de transmissão do VIH-SIDA, 

mas o grupo dos mais novos manifesta mais dúvidas em relação às formas de contágio.  

Para uma intervenção eficaz, o ME pode utilizar estes dados, devolvê-los às 

regiões, para que as mesmas se revejam/ou não no estudo e possam equacionar 

estratégias e, quem sabe, mudar o rumo das prioridades. 

Constatamos ainda que há uma pulverização de temas (28), onde se identificam 

problemas, mas que, quando se trata de seleccionar para intervir, estes baixam para 13 
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áreas, conforme já identificado na análise do 2ºeixo. Nesta selecção mais restritiva, 

salientamos que há uma correspondência entre o 1ºeixo, onde foram detectados 

problemas e o 2ºeixo, onde definem os temas para intervir: assim, se a Educação 

Alimentar, Educação sexual foram considerados no 1ºeixo, também os vemos citados no 

2ºeixo. A questão da higiene aparece como a 3ª área para intervir, o que parece ser 

manifestamente um “problema”. Curiosamente, o consumo abusivo de álcool, que é o 

3ºproblema evocado, em termos de intervenção passa para 6º lugar. 

Após esta discussão dos dados, salientamos as principais conclusões face ao 

objecto do presente trabalho: (i) O ME centra a sua avaliação sobre o processo de 

implementação da educação para a saúde, sem uma selecção prévia dos principais 

temas; (ii) os estudos do HBSC centram-se na análise dos comportamentos de saúde dos 

jovens.  

Entendemos que seria necessária a conjugação dos dois tipos de avaliação, pois a 

execução das políticas de promoção da saúde tem como finalidade última a formação de 

uma juventude informada e saudável. 

 

(3) 2001-2002: O estado da Educação Sexual 

Em 2001-2002 e conforme gráfico anteriormente apresentado, o número de 

escolas a pedir a adesão à rede atinge um número considerável, o que foi (re) 

interpretado nestes termos: A Promoção e educação para a saúde é cada vez mais uma 

preocupação das escolas e dos centros de saúdexiii. 

Em termos de avaliação, continuou-se no mesmo registo de 2000-2001: Registo 

de Plano de Actividades de Escola/Agrupamento e Centro de Saúde, assim como de 

Avaliação de processo e de Resultados. 

Simplesmente, neste ano lectivo, todos os Planos foram concebidos num CD-

Rom, que foi enviado para toda a rede e as escolas enviavam por uma linha de e-mail os 

resultados. Foi uma modalidade de trabalho inovadora, à qual, as escolas responderam 

muito bem. 

O que nos dizem os dados sobre as áreas de intervenção seleccionadas pelas 

Escolas e Centros de Saúde? 

Analisemos o quadro resultante: 

                                                           
xiii Folha Informativa de Junho de 2001/2002. 
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Fígura 2 – Áreas de intervenção seleccionadas pelas escolas e centros de saúde 

(4) Principais áreas de intervenção: 

Este 2ºano de avaliação retomou os mesmos instrumentos de avaliação, o que 

permitiu que as escolas se fossem organizando no sentido de “reflectirem” sobre o 

próprio processo de concretização da “educação para a saúde”. Este facto pode ter 

contribuído para que a “Promoção e Educação para a Saúde”adquirisse uma visibilidade 

e autonomia que outras áreas transversais ao currículo não atingiram. 

A leitura dos resultados, tendo como referência a avaliação de 2000-2001, 

permite-nos salientar os seguintes aspectos: 

(1) Já existe uma preocupação na definição dos principais temas, ou seja, uma 

preocupação em limitar a pulverização dos assuntos, aglutinando-os por temas 

(2) Assim, se na avaliação 2000-2001, as escolas, na sua diversidade, evocavam 

28 temas, neste momento, as escolas conseguiram organizar-sexiv no sentido de se 

                                                           
xiv Esta organização de temas foi levada a efeito, através de reuniões sucessivas entre os membros do então CAN e os responsáveis 

regionais. As grelhas que se enviaram para as escolas já delimitavam o número de temas.  
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recentrarem em temas considerados como os mais importantes os 5 expressos no 

gráfico; 

(3) Cada um dos temas evidencia 5 sub-temas; os nexos a estabelecer entre cada 

um dos sub-temas e o tema são ainda difusos e podem ser equacionados de forma mais 

precisa. Por exemplo: se a “saúde oral” pertence ao tema “Segurança e Higiene”, 

podemos questionar o facto de “cáries dentárias” integrar o tema 

“Alimentação/Actividade física”. Parece haver aqui uma fronteira, que carece de 

redefinição/reflexão. 

(4) A ES aparece em 2ºlugar, acima da “Educação Alimentar”, mas constata-se 

que a “Higiene” continua a ser referenciada nos 1ºs lugares, o que deixa patente a sua 

importância como área de intervenção. 

 

Estes dois momentos de avaliação permitem-nos inferir que as escolas não 

minimizam a importância da ES, mas persistem em elencar em 1ºlugar outra área. Por 

outro lado, se nos focalizarmos nos sub-temas seleccionados como “problema” na área 

da ES, constatamos: (1) 26% considera “HIV/SIDA/Hepatites” e “Comportamentos 

sexuais”. (3) 21% considera “deficiente informação”; (4)  20% considera “Relações 

Interpessoais”; 

Estes dados parecem evidenciar uma correlação entre a “deficiente informação” 

e os “comportamentos sexuais”. Neste sub-tema – “comportamentos sexuais” -, 

introduzimos o “VIH-Sida/hepatites”, pois ainda que pertença ao foro da patologia, 

mantém também vínculos estreitos com os “comportamentos sexuais” e a eventual 

“deficiente informação”. Retomando os dados do HBSC (1998) e o que já foi 

anteriormente referido sobre a presença do tema das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) no currículo, a questão para a qual chamamos a atenção, é o 

porquê da “ainda” deficiente informação nestes temas. 

Para além deste tipo de avaliação que era centrado nas escolas RNEPS, em 

Junho de 2001, o ME decidiu “avaliar” a aplicação da Lei da Educação Sexual em todo 

o Sistema Educativo, uma vez que fazia um ano, que a mesma tinha saído. 
 

(5) ES no Sistema educativo: Principais resultados em 2002: 

Foi concebido um questionário sobre “Promoção da educação sexual” com 

questões agrupadas em três segmentos:  
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i. Um primeiro segmento relacionado com o “meio escolar: currículo, 

organização - escola RNEPS ou não - parcerias, destinatários, Projecto educativo de 

escola, etc; 

ii. Um segundo relacionado com “apoio aos alunos”: serviços de apoio 

educativo, acompanhamento por parte das DRE, avaliação da parceria com o Centro de 

Saúde; 

iii. Um terceiro relacionado com a “formação dos agentes educativos”: 

modalidades de formação, entidades que dispensaram formação e os protocolos 

estabelecidos com a APF e, posteriormente, com as outras ONG. 

Na construção deste instrumento de avaliação, foram utilizadas questões 

fechadas, do tipo “Sim/Não”. A informação foi recolhida a partir da leitura óptica das 

respostas, o que agilizou o processo de tratamento de dados. No 1ºano de avaliação, 

foram tratados e avaliados 4724 questionários (o total da amostra). A maioria das 

respostas foi proveniente do 1ºciclo. 

Os resultados a seguir apresentados e obtidos a nível da estatística descritiva 

(frequências e percentagens), constituem um produto do tratamento estatístico efectuado 

através da utilização do software SPSS. 
 

(6) Resultados publicadosxv a nível nacional: 

1. 68% das escolas reconhece que a ES é um contributo importante no 

aprofundamento das relações entre a escola e a família; 

2. 58% das escolas considera que a ES contribui para a participação da 

comunidade escolar; 

3. 26% ouviu a Associação de Pais na globalidade; isolando as Associações de 

Pais no secundário, a percentagem aumenta para 50% . 

Neste mesmo questionário, isolou-se a categoria de escolas pertencentes à 

RNEPS e estabeleceu-se uma comparação entre os dois tipos de escola: “RNEPS” e 

“não-RNEPS”. Responderam 841 escolas RNEPS (no total das 4724) e os resultados 

que a seguir se expõem foram confirmados estatisticamente.  

 

 
                                                           
xv Folha Informativa de Setembro de 2002. 
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Os resultados publicados revelam que: 

1) Em termos de organização: 

1.1. 85% das escolas RNEPS (versus 75% nas “não-RNEPS”)integram a 

ES nas disciplinas; 

1.2. 56% integram nos projectos interdisciplinares (versus 33% nas “não-

RNEPS”); 

1.3. 75%” integram a ES nas disciplinas 33% nos projectos 

interdisciplinares; 

1.4. 48% das escolas RNEPS recorrem a especialistas (versus 24% nas 

“não-RNEPS”); 

1.5. 43% dinamizam projectos de trabalho de turma interdisciplinares 

(versus 24% nas “não-RNEPS”); 

1.6. 84% valoriza a articulação escola/família (versus 80% nas “não-

RNEPS”); 

1.7. 80% valoriza a participação da comunidade escolar (versus 72% nas 

“não-RNEPS”); 

1.8. 43% articula com os Serviços de Apoio Educativo e outros serviços 

locais (versus 22% nas “não-RNEPS”); 

 

2) Em termos de Recursos: 

2.1. 30% considera possuir agentes educativos com formação adequada 

(versus 24% nas “não-RNEPS”); 

2.2. 77% considera as Equipas de apoio Local (EAL) um recurso para a 

formação dos agentes educativos (versus 23% nas “não-RNEPS”). 
 

Discussão dos dados: 

Manifestamente, da leitura dos itens evocados, sobressai que as escolas RNEPS 

evidenciam um apetrechamento superior para responder ao tema da Educação Sexual.  

Sem entrar na discussão de porquê estes indicadores (organização e recursos ) e 

não outros, o que se nos oferece dizer é que da totalidade do questionário dirigido ao 

Sistema Educativo, apenas foi estabelecido um cruzamento (RNEPS e não-RNEPS) e, 

neste ano,  não se publicaram outros aspectos contemplados no questionário, 

nomeadamente, como os diferentes tipos de Escola ( EB e E. Secundárias) gerem a ES 
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em termos curriculares, qual  o tipo de escola que mais recorre aos Serviços de Apoio 

especializado, etc. 

Podemos inferir que a “Educação sexual” foi o indicador seleccionado para 

provar a mais-valia das escolas RNEPS.  

Os dados obtidos em 2003xvi, com o mesmo questionário, confirmam que são as 

escolas RNEPS, que revelam maior grau de organização, apresentando muitas das vezes 

um desempenho mais adequado na concretização da “Promoção da saúde sexual em 

meio escolar”. 

Mas, permanece a questão: independentemente desta mais-valia, será que os 

comportamentos dos jovens adolescentes, em termos de saúde positiva,xvii vão bem?  

Para responder a este ponto, teremos de recorrer ao estudo do HBSC de 2002. 
 

(7) Os resultados do HBSC em 2002: 

O HBSC já foi referenciado no ponto 3. E um estudo, cuja aplicação decorre de 

4 em 4 anos, pelo que após o estudo inicial de 1998, impunha-se o de 2002.  

Tem representatividade nacional, segue a mesma metodologia, com algumas 

variações em termos quantitativos de amostra nacional. Assim, a amostra de 2002 foi 

constituída por 6131 adolescentes, com uma média de idade de 14 anos, frequentando o 

6º, 8º e 10º ano de escolaridade do ensino público oficial, em Portugal Continental. O 

número de rapazes e de raparigas é equilibrado (49% de rapazes) e distribuem-se 

proporcionalmente pelas cinco Direcções Regionais de Educação. 

Que resultados em matéria de “sexualidade” foram apurados neste estudo? 

Centremo-nos nos resultados obtidos pelas respostas dos alunos que frequentam o 8ºe 

10ºano de escolaridade (uma amostra parcial). 

A percepção do início das relações sexuais situa-se maioritariamente a partir dos 

14-15 anos (77%). Dos jovens inquiridos, no grupo entre os 11 e 13 anos, apenas ¼ tem 

a percepção de já ter iniciado as relações sexuais. 

Não temos dados anteriores que nos permitam a comparabilidade, ou seja, em 

1998, no início do HBSC em Portugal; sabemos que o início tardio das relações sexuais 

está relacionado com diversos factores, nomeadamente, uma maior informação sobre a 

“sexualidade”. E esta mesma faixa etária que sobressai por referir ser capaz de defender 

                                                           
xviFonte:http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Paginas/cr_saude.aspx?View={452EB4DF-ADB3-4385-92A5-

37557241F313}&FilterField1=Sec_x00e7__x00e3_o&FilterValue1=Educa%C3%A7%C3%A3o para a Sa%C3%BAde, consulta do 
dia 23 de Março de 2010. 
xvii OMS (1986). Carta de Ottawa para a promoção da saúde, Versão portuguesa "Uma Conferência Internacional para a Promoção 

da Saúde com vista a uma nova Saúde Pública", 17-21 Novembro, Ottawa, Canada, Lisboa: DGSaúde. 



Estudo 1 – Educação sexual em meio escolar entre 2000 e 2005: avaliação (I Parte)  

61 
 

os seus direitos e ser capaz de evitar situações que não lhes agradam, o que pressupõe 

competências sociais do foro da autonima. 

Quanto à utilização do preservativo, é também o grupo de rapazes mais velhos e 

o grupo das raparigas, que mais frequentemente referem a utilização do preservativo 

para evitar a gravidez, evitar as DST, nomeadamente, o VIH/SIDA.  

No que diz respeito à utilização do preservativo, mas na última relação sexual, 

são os rapazes mais velhos, que referem mais frequentemente (em relação ao grupo das 

raparigas e dos mais novos) ter utilizado o preservativo. E este mesmo grupo que refere 

sentir-se à vontade para conversar/convencer o par sexual a usar preservativo. 

No que diz respeito aos conhecimentos e crenças dos adolescentes face ao 

VIH/SIDA e respectivo modo de transmissão do VIH/SIDA, são as raparigas e o grupo 

de adolescentes mais velhos que revelam um conhecimento superior. É este mesmo 

grupo, que tende a apresentar atitudes mais positivas em relação às pessoas infectadas 

com VIH/SIDA. 
 

Discussão dos dados: 

Em relação ao estudo anterior do HBSC, já temos os comportamentos relativos à 

ES, nomeadamente a percepção do início das relações sexuais; 

Em relação ao uso do preservativo na última relação sexual, apenas uma pequena 

percentagem (7%) o não faz; a maioria utiliza preservativo, sobretudo o grupo dos mais 

velhos;  

Relativamente aos dados do VIH/SIDA, o grupo dos mais novos parece ser o 

menos apetrechado quer em termos de informação quer em termos de crenças. 

Importa tomar este dado em linha de conta a transmissão do VIH/SIDA e, ao 

mesmo tempo, o porquê da estigmatização. Não se pode negligenciar também o facto de 

7% dos jovens não utilizarem preservativo na última relação sexual. 

Todos estes dados poderiam ser orientadores das futuras políticas da “Educação 

para a Saúde”, tanto mais que estava instalada uma preocupação criteriosa no 

acompanhamento da concretização da promoção da saúde nas escolas RNEPS.  
 

Principais conclusões 

O presente artigo tentou recuperar em matéria de ES coincidindo com o grande 

investimento nas escolas RNEPS; esse grande investimento traduziu-se nas 

preocupações de monitorização, organização da avaliação e devolução da mesma às 
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respectivas escolas. Houve, de facto, uma aposta na rede de escolas promotoras de 

saúde, que os vários estudos evidenciaram como as escolas mais apetrechadas para 

trabalharem a área da sexualidade. Em termos europeus, foi considerado um caso de 

sucessoxviii. 

No entanto, sobre a saúde em concreto dos jovens em meio escolar, não houve 

uma preocupação de avaliação: aqui reside a complementaridade e importância do 

estudo HBSC. Inclusivemente, se a ES foi um indicador seleccionado para provar a 

superioridade desse apetrechamento das escolas RNEPS, seria interessante, como estudo 

posterior, isolar as escolas RNEPS das do HBSC, para verificar se esse apetrechamento 

(recursos humanos, cultura de escola, etc) se traduziu numa melhoria do comportamento 

dos jovens. 

Após o ano de 2002, por Despacho nº5944/2003-2ª série, de 2 de Janeiro, a 

Coordenadora da CCPES e do CAN cessa as suas funções, tendo havido um vazio e/ou 

um desinvestimento entre 2003 e 2005, que culminou com a designação de um Grupo 

de trabalho de educação sexual (Despacho nº19 737/2005, de 15 de Junho) e que foi um 

marco bastante importante na revitalização destas matérias. 
 

Principais ideias a reter 

1. A representação de Portugal numa rede europeia de escolas promotoras de 

saúde teve um efeito catalisador da promoção e educação para a saúde; 

2. A rede nacional de escolas promotoras de saúde (RNEPS) foi um marco 

importante da promoção da saúde em Portugal; 

3. Houve preocupação com a avaliação das escolas RNEPS; 

4. Houve uma dinâmica e uma estrutura de apoio às escolas, que fez com que as 

mesmas possuíssem positivo, que tinha por efeito minimizar as dificuldades, centrando-

se sobretudo nas respostas a dar em favor de “jovens saudáveis”; 

5. O desinvestimento em termos organizacionais, as polémicas geradas à volta da 

educação sexual na imprensa do Verão de 2005 veio comprometer este movimento, que 

começava a ganhar sustentabilidade. 

(Fim da primeira parte) 
                                                           
xviii Parte deste estudo foi apresentado em A European Conference on linking education with  the promotion of health in schools, 

september, 2002, p.86. 
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Estudo 2 –IEducação sexual em meio escolar: avaliação entre 
2005 e 2010 (II Parte)II 
 

Resumo 
 

O presente estudo vem na sequência do primeiro artigo, cujo objectivo foi traçar o 

perfil das políticas de Educação para a Saúde, entre 2000 e 2005. Traçar esse perfil 

implicou descrever as estratégias de intervenção e discutir/refletir sobre os processos de 

avaliação de resultados. Dentro da mesma lógica, pretendemos agora abordar o período 

entre 2005 e 2010, que constituiu um marco em termos de sustentabilidade do processo da 

Educação para a Saúde e Educação Sexual em meio escolar. 
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Abstract 
 

After a first part previously published where the story of Health Promotion in 

Portuguese Schools from 2000 till 2004 was analyzed, this study includes the period from 

2005 to 2010 and aims to highlight the importance of political power to the sustainability 

of certain do mains of knowledge in education. EDUCATION FOR HEALTH 
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Introdução 
 

O estudo precedente abrangeu o período de 2000 a 2005 e permitiu-nos analisar a 

forma como a Educação Sexual (ES) estava organizada a nível curricular (referido no 

estudo anterior sob a designação “Resultados publicados a nível nacional”) e os esforços 

desenvolvidos no que diz respeito à formação de professores. 

Analisaram-se alguns factores que foram determinantes para a concretização da 

Promoção e Educação para a saúde em Portugal. Analisou-se a organização das escolas 

RNEPS, os referenciais de uma “Escola Promotora de Saúde”, a ritualização1 do pedido 

de adesão à RNEPS, as estruturas de apoio regional de que as escolas dispunham e a 

implicação das estruturas centrais no acompanhamento e monitorização do processo. 

Analisou-se também a preocupação na avaliação do processo de concretização das 

políticas de Educação para a Saúde e respectivos resultados.  

Salientámos que, em nosso entender, essa avaliação não respondia a uma questão, 

também, essencial: a de avaliar em que medida esse esforço se repercutia na alteração de 

comportamento dos jovens, ou seja, em que medida esses comportamentos se iam 

aproximando de uma perspectiva salutogénica2. Daí, o facto de termos evocado sempre os 

estudos do HBSC, pois os mesmos podem constituir uma espécie de barómetro da maior 

ou menor adequação das políticas e viabilizar posteriores ajustes e/ou medidas 

correctivas. 

Vimos também como esse processo, que se ia edificando, foi abruptamente 

interrompido por um Despacho, tendo diluído, de certa forma, o trabalho desenvolvido 

pela Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde (CCPES); 

conforme referido, a CCPES era a estrutura responsável pela concretização das políticas 

de Promoção e Educação para a Saúde. O Despacho seguinte (nº12 702/2003, de 30 de 

Maio) delegou “a competência para decidir todos os assuntos relativos à CCPES à então 

Secretária de Estado da Educação (…). 

No entanto, dado o distanciamento físico entre a estrutura de decisão (Secretaria 

de Estado da Educação, na Av. 5 de Outubro, em Lisboa) e a equipa operacional da 

CCPES, situada noutra área da malha citadina, a Promoção e Educação para a Saúde 

                                                           
1 O que designamos por ritualização não é mais do que algumas medidas simbólicas que foram instituídas e descritas no capítulo 

precedente – assinar Protocolos de adesão à RNEPS na presença dos responsáveis dos vários Ministérios, por exemplo – para 
dignificar o acto de pertença a uma Rede Nacional e, simultaneamente, Europeia, conferindo-lhe assim um tom de excepcionalidade. 
2 Modelo salutogénico, centrado na Promoção da Saúde, que permite aumentar o grau  de decisão e de participação das pessoas e das 

comunidades na melhoria das condições gerais da saúde (Nunes, 2000). 
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passou por um vazio em termos de decisão política; a equipa operativa central limitou-se 

a gerir o quotidiano, passando a trabalhar de forma reactiva, em que apenas se respondia a 

pedidos, solicitações de instituições e/ou escolas. 

Dito isto, todos os esforços anteriormente desenvolvidos, a dinâmica central e 

local, a formação proporcionada, contratos assinados, protocolos assinados, parcerias 

solidificadas, equipas de trabalho nas diferentes direcções regionais, trabalho 

desenvolvido nas e pelas escolas não foram suficientes para mitigar um relativo vazio de 

liderança em termos políticos. 

Face a este vazio de liderança, a imprensa fez sair algumas notícias, que levaram o 

poder político a reagir.  

 

Enquadramento do Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES) 
 

Com efeito, em Agosto de 2005, a imprensa traz a público, nomeadamente o 

semanário Expresso, vários artigos sobre a forma como a Educação Sexual (ES) estaria a 

ser trabalhada nas escolas.  

Esses artigos apresentavam o assunto sem o contextualizar numa área de saber 

mais vasta – ou Educação para a Saúde, ou Cidadania ou qualquer outra matéria 

relacionada com a ES -, dando a entender que a ES era um tema genericamente abordado 

pelas escolas, sem preocupações de critério e ou de rigor e sem qualquer enquadramento 

referencial. 

As notícias foram percepcionadas como polémicas, fizeram correr alguma tinta, 

tendo contribuído mais para desinformar o público leitor, do que propriamente para o 

informar. 

 

A Ministra da Educação da altura – Maria de Lurdes Rodrigues, que esteve à 

frente da pasta da educação durante quatro anos e sete meses de legislatura3 - teve em 

conta a sensibilidade com que a temática em causa era acolhida pela opinião pública e 

entendeu que seria importante que a definição dos modelos de aplicação e a efectivação 

de uma educação sexual em meio escolar fossem alicerçadas nas orientações de um 

conjunto de especialistas nestas matérias.  

                                                           
3 - Rodrigues, M. L. (2010). A escola pública pode fazer a diferença. Coimbra: Almedina ed. 
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Note-se que este seu entendimento não foi exclusivamente reactivo, pois vinha ao 

encontro dos objectivos prioritários definidos no Programa do XVII Governo 

Constitucional em matéria de promoção da saúde global da população escolar, 

nomeadamente no que dizia respeito às metas traçadas para as escolas da RNEPS. 

Assim, decidiu designar um grupo de especialistas, o Grupo de Trabalho de 

Educação Sexual (GTES) que cumprisse o objectivo de estudar e propor os parâmetros 

gerais dos programas de educação sexual em meio escolar, na perspectiva da promoção 

da saúde escolar (Despacho nº19 737/2005, de 15 de Junho). Os elementos constituintes 

do Grupo de Trabalho foram os seguintes: 

 

• Daniel Sampaio, Médico psiquiatra e Professor da Faculdade de Medicina de 

Lisboa; 

• Margarida Gaspar de Matos, Psicóloga e Professora da Faculdade de 

Motricidade Humana (Universidade Técnica de Lisboa – UTL -); 

• Miguel Oliveira da Silva, Médico obstetra e Professor da Faculdade de 

Medicina de Lisboa; 

• M. Isabel Machado Baptista, Mestre em Ciências da Educação, a exercer 

funções na área da Educação para a Saúde, no Ministério da Educação (ME). 

 

A Coordenação do grupo de trabalho ficou a cargo de Daniel Sampaio. 

O despacho de nomeação do referido grupo, para além de ter traçado os objectivos 

a cumprir, determinou também a apresentação de um Relatório Preliminar. 

 

O GTES entrou em funções em Setembro de 2005 e, para a execução do referido 

relatório, estabeleceu o seguinte Plano de Acção: 
 

• Uma primeira medida consistiu na audição de “personalidades de reconhecido 

mérito” na área da Promoção e Educação para a Saúde”4; 

• Uma segunda consistiu nas deslocações às cinco Direcções Regionais de 

Educação, visitando duas escolas por cada Direcção Regional; 

• Uma terceira consistiu na distribuição dos assuntos que cada um dos elementos 

do grupo deveria preparar, a fim de produzir o relatório preliminar. 

 

                                                           
4 -Anexo ao Relatório Preliminar, em http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, consulta 

actualizada do dia 11 de Julho de 2011. 
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O Relatório Preliminar deveria ser entregue à tutela até 31 de Outubro de 2005, o 

que efectivamente aconteceu, tendo-se seguido uma conferência de imprensa, cujos ecos 

serão abordados em capítulo próprio. 
 

De momento, procede-se à análise do relatório, tendo em conta: 

• A selecção de aspectos relevantes e que muito contribuem para a edificação de 

uma espécie de ideário da “Promoção da Saúde e Educação Sexual”, tendo por 

base os requisitos de “uma escola promotora de saúde”; 

• A discussão/análise crítica desses mesmos conteúdos. 

 

1.1 - Relatório Preliminar: síntese 
 

A análise será feita na globalidade, captando os tais aspectos relevantes, 

relacionados com a filosofia/quadro conceptual da Promoção e educação para a saúde”.  

O relatório começa por um capítulo dedicado à Educação Sexual/ Educação 

para a Saúde: Parte de uma definição de Educação Sexual, das modalidades de 

informação – formal, institucional e informal –, da necessidade de centrar a educação 

num conjunto de competências, que são essenciais à vida5, e da importância do 

envolvimento das famílias/pais/encarregados de educação e dos próprios alunos no 

projecto de “educar”. Este envolvimento justifica-se pela necessidade de coerência, de 

debate e de (re)construção das informações. Preconiza-se que a Educação Sexual integre a 

área da “Educação para a Saúde”, o que implica abordar a Educação para a Saúde em 

meio escolar em duas vertentes: na promoção e protecção da saúde e na prevenção 

de comportamentos de risco.  
 

Neste ponto, procedeu-se a uma revisão do enquadramento teórico da Educação 

para a saúde, salientando-se o eixo da “Educação para a Cidadania”, eixo estruturante do 

currículo nacional do ensino básico (CNEB). O CNEB enuncia o conjunto de 

competências a desenvolver na escolaridade obrigatória; para além das competências a 

desenvolver, há a gestão do currículo, que assenta numa perspectiva flexível, procurando 

responder à diferenciação pedagógica.  

É já no início do relatório, que se começa a desenhar a concretização da Educação 

para a saúde - Saúde sexual, ou seja, a propor uma linha de acção: 

 

                                                           
5 Sublinhado nosso. 
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Pretende-se revitalizar e operacionalizar uma dinâmica curricular que vise a 

formação pessoal e social e se desenvolva no sentido do encontro com as problemáticas e 

necessidades das crianças e adolescentes, e em função do seu percurso desenvolvimental, 

adoptando uma perspectiva sistémica. Pretende-se que esta dinâmica inclua actores tais 

como os pais, professores e os pares e ainda que inclua cenários tais como a família, a 

escola, a rua e a comunidade (…)6. A nova dinâmica curricular incluirá necessariamente 

estratégias tais como a promoção de competências pessoais e sociais: competências de 

comunicação interpessoal, competências de identificação e gestão de emoções, 

competências de identificação e resolução de problemas, promoção da assertividade e da 

resiliência nas crianças e adolescentes. Incluirá uma informação relacionada com a 

protecção da saúde e prevenção do risco, nomeadamente na área da sexualidade, da 

violência, do comportamento alimentar, do consumo de substâncias, do sedentarismo, 

dos acidentes. (…) A nova dinâmica curricular beneficiará se tiver como objectivo 

último a autonomia, responsabilização e a participação activa dos jovens na construção 

do seu futuro com saúde e bem-estar7. 

 

Para fundamentar estes considerandos, há a revisão de toda uma literatura; 

salientamos a referência a Gottfredson, D. (1997), citado no Relatório Preliminar, que 

distingue os requisitos de um programa em meio escolar bem sucedido, em contraponto 

com as características de programas não bem sucedidos. 

Paralelamente, traça-se uma avaliação diagnóstica da abordagem da Educação 

para a Saúde em 2005, centrada em três pontos: (i)vantagens e desvantagens da 

transversalidade, (ii)vantagem das áreas curriculares não disciplinares e (iii) a 

discrepância de formação específica dos professores nesta matéria. 
 

Com base no Health Behaviour School Children (HBSC8), estudo colaborativo da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme anteriormente referido, o Relatório 

Preliminar inclui um diagnóstico de problemas e metas na área da saúde dos 

adolescentes. Neste contexto, é apresentada uma síntese de alguns comportamentos dos 

adolescentes, que podem ser lidos como indicadores de territórios de intervenção. 

 

                                                           
6 Fonte: GTES (2005), Relatório Preliminar sobre a Educação para a Saúde na Escola, em:  
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, consulta actualizada do dia 20 de Junho de 2011. 
7 Fonte: idem 
8 Matos, M. et al (2003). A saúde dos adolescentes portugueses, quatro anos depois. Lisboa: FCT,FMH, IHMT. 
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Transcrevemos a tabela com o quadro sinóptico apresentado no Relatório: 
 

Tabela 1 - Quadro sinóptico das percentagens de adolescentes face a um conjunto de 

comportamentos ligados à protecção e ao risco (dados HBSC/Portugal, 2002) 
 

Comportamentos ligados à protecção e ao risco % SIM 

ALIMENTAÇÃO  

Estar em dieta 7.1% 
Comer vegetais (todos os dias) 27.0% 
Beber refrigerantes (todos os dias) 34.6% 

MAL ESTAR   

Sentir-se triste todos os dias 7.0 % 
Sentir-se irritado todos os dias 6.1% 
Sentir-se nervoso todos os dias 11.3% 

LAZER E ACTIVIDADE, FÍSICA  

Ver TV durante a semana (4 horas ou mais) 33.0 % 
Act. Física fora escola durante a semana (4 dias ou mais) 36.8% 

CONSUMOS  

Fumar todos os dias  8.5% 
Consumo bebidas destiladas (1x mês ou mais) 12.3% 
Consumir drogas no último mês 6.6% 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

Relações sexuais ( só nos 8º e 10º anos) 23.7% 

Dos que referiram ter tido relações sexuais*  

Não usar preservativo última relação sexual 7.1% 
Ter relações sexuais associadas ao álcool ou à droga 12.1% 

VIOLÊNCIA E ACIDENTES  

Lutas (nos últimos 12 meses)  36.9% 
Ter sido provocado várias x/ semana (últimos 2 meses) 7.7% 
Ter provocado várias x/semana (últimos 2 meses) 4.0% 

ESCOLA  

Capacidade escolar muito boa (percepção dos professores) 8.8% 
Gostar da escola 76.7% 
Os professores interessam-se por mim como pessoa 48.8% 

FAMÍLIA  

Facilidade falar com o pai 57.7% 
Facilidade falar com a mãe 79.6% 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

Participação em actividades associativas 54.7% 
Trabalho de solidariedade social 51.9% 
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Como conclusão final da análise destes dados, sobressai a tendência geral para 

um agravamento da situação (quando comparados com os dados do mesmo levado a cabo 

em 1998 e que foram incluídos na 1ª parte deste artigo) em matéria de saúde/bem-estar e 

comportamentos associados ao risco e à protecção, o que vem corroborar a importância 

do interesse político nesta matéria. 
 

O Relatório Preliminar contém um historial sobre o percurso da educação sexual 

em Portugal desde 1984 até 2005, onde se incluem as medidas da Política Educativa e 

organizativa do ano lectivo 2005/2006, da responsabilidade do Ministério da Educação, 

durante o mandato do XVII Governo. A par do percurso da Educação Sexual em Portugal, 

há uma revisão da abordagem da educação sexual em diferentes países da União 

Europeia. 
 

Após um resumo da intervenção do GTES em matéria de audições e visitas às 

escolas, é apresentada a Nova Dinâmica curricular para a Educação para a Saúde. 
 

Em síntese e na perspectiva do GTES, esta nova dinâmica curricular corresponde 

a uma educação para a autonomia, para a participação e para a responsabilização9; a 

uma educação para a escolha de estilos de vida saudáveis e activos; finalmente, a uma 

educação para a protecção face a comportamentos de risco e para a valorização de 

alternativas.  
 

Para o efeito, é apresentado um quadro teórico, que sustenta uma abordagem 

diacrónica (a perspectiva do desenvolvimento da criança ao longo dos três ciclos de 

ensino) e a abordagem sincrónica, centrada nos espaços de vida e principais actores, que 

interagem com os alunos: Família, escola e amigos. 
 

Recuperando o que já tinha sido formulado anteriormente em matéria de percurso 

da educação sexual, ou seja, a construção do currículo com conteúdos da educação para a 

saúde - educação sexual nos diferentes ciclos do ensino básico, a nova dinâmica curricular 

consiste em revitalizar os diferentes conteúdos atinentes à saúde/bem-estar e respectiva 

protecção10, que se encontram disseminados pelas diferentes disciplinas, desde a Língua 

estrangeira às Ciências Físicas e da Natureza, a Geografia, etc. Paralelamente a esta visão, 

onde o programa também deve ser reinterpretado na óptica da saúde, preconiza-se ainda a 

                                                           
9 -Sublinhado nosso. 
10 -idem. 
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sua revitalização através das áreas curriculares não disciplinares (Formação pessoal e 

social - área de projecto, estudo acompanhado, ou educação cívica) já estabelecida na 

legislação em vigor, bem como na “ opção de escola” também já estabelecida na 

legislação (DL 6/2001 de 18 Janeiro). 
 

O Relatório apresenta uma proposta global de conteúdos, que se prende com a 

aquisição de competências, previstas no Ensino Básico, o exercício de uma cidadania 

activa, a prevenção e promoção da saúde nas suas diferentes vertentes. 

É proposto um modelo de avaliação das aprendizagens nesta matéria, além da 

participação dos alunos no processo e a existência de gabinetes de apoio ao aluno. 
 

A formação de professores não é descurada, pois é proposta uma “recuperação” do 

investimento já efectuado em matéria de formação e é proposta a abordagem de um 

conjunto de conteúdos na formação inicial dos professores. 
 

O Relatório Preliminar termina com um conjunto de Recomendações Finais: passamos 

a transcrever os aspectos que tiveram repercussões na legislação, que saiu posteriormente: 

 

1. A exemplo de anos anteriores, o Conselho Pedagógico deverá eleger um professor 

responsável pela implementação/ acompanhamento da área da Educação para a 

Saúde, de entre os professores com formação prévia e experiência nesta área.  

2. Em reunião de grupo das diferentes disciplinas (Matemática, Geografia, História, 

etc) analisar “qual o contributo que a disciplina pode dar para a dinâmica da 

“Educação para a Saúde”(…).  

3. Recomenda-se a implementação e/ou a continuidade de um Gabinete de 

Atendimento ao Aluno, onde estará sempre disponível um professor em regime de 

rotatividade (das 8h às 17h - início e fim do dia de aulas). Este gabinete assume 

especial relevância nas escolas secundárias.  

4. Sugerem-se aqui parcerias com escolas de ensino superior de modo a obter a 

colaboração de estudantes/ finalistas/ estagiários de Medicina, Psicologia, 

Enfermagem e Assistência Social e outras.  

5. Recomenda-se ainda que os protocolos vigentes do Ministério da Educação com as 

ONG’s (Associação para o Planeamento da Família, Movimento Defesa da Vida, 

Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida) terminem efectivamente em 

Dezembro de 2005 (…). 
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6.  Recomendamos que sempre que possível esta acção se faça em sinergia com a 

Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, aproveitando recursos existentes 

e providenciando a revitalização da rede em Portugal. 

7.  Recomendamos a activação de recursos comunitários (parceiros locais, centros 

da juventude, Autarquias) como potenciador do capital técnico e social e 

adequação das propostas às características de cada zona. 

8. Após o fim da vigência do GTES, deverá ser previsto um serviço central e um 

serviço regional, no âmbito do Ministério da Educação para acompanhamento e 

avaliação da sustentabilidade desta medida e respectivo reforço e articulação com 

os professores responsáveis pela Educação para a saúde nas escolas. Este serviço 

teria como finalidade “conferir um carácter estrutural e estruturante à dinâmica 

da “promoção da saúde em meio escolar”. 

9. Este serviço articulará pela parte da Educação com a Rede Europeia de Escolas 

Promotoras de Saúde e dará um suporte estrutural e logístico que permitirá a 

sustentabilidade da medida. 

 

Por agora, reflectiremos numa perspectiva crítica e construtiva, os vários conteúdos do 

relatório. 
 

Discussão crítica 
 

Em nosso entender, o Relatório reveste-se de importância e pode, com efeito, 

constituir um referencial em matéria de Educação para a saúde, conforme a óptica que 

presidiu à sua (re)leitura e que foi anteriormente referida.  Salientamos os aspectos 

essenciais: 

a) O quadro conceptual, que preside à definição de “Educação Sexual”formal e 

informal, fornece uma base de reflexão, para que as escolas, com os diferentes 

intervenientes – docentes, alunos e famílias – possam (re)definir, enriquecer o 

conceito, ampliando e amplificando os sentidos, no sentido de estabelecer uma 

plataforma de consensos; 

b) A definição da educação sexual informal, vem salientar o interesse dos contextos 

de socialização, que também muito contribuem para (re) construção dos sentidos; 

c) A importância atribuída ao desenvolvimento de competências, tais como 

autonomia, responsabilização e capacitação para a concepção de projectos de vida 
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e opções de vida adequadas. No fundo, uma perspectiva que se prende com a 

filosofia da “Educação para a Saúde”; 

d) O quadro teórico subjacente à Nova Dinâmica Curricular, mobilizou todos os 

documentos de referência em vigor – organização curricular, competências básicas 

– e apresentou uma “fórmula” de abordagem concreta em meio escolar;  

e) A distinção e explicação de programas bem sucedidos e outros não tão bem 

sucedidos também constituem um ponto de apoio para que as escolas possam 

conceber um projecto com relativa segurança; 

f) A integração dos dados do HBSC de 2002 confirma a necessidade sentida de que 

uma avaliação das medidas políticas de educação para a saúde, passa também por 

um estudo dos comportamentos juvenis: permite detectar se houve ou não 

melhorias, de forma a fazer ajustes nas posteriores medidas políticas a traçar; 

g) Finalmente, o reconhecimento e a recomendação de que todos os agentes são 

importantes (pais, alunos, docentes, funcionários) na construção da “Promoção da 

saúde”.  
 

Foi importante realçar, registar todos estes aspectos, pois se algumas escolas já 

procediam de acordo com esta “fórmula”, viram o seu trabalho legitimado nesta 

formulação; as outras, cujo trabalho na área da educação sexual ainda estava em fase 

experimental, encontram nesta proposta um caminho, uma orientação a prosseguir. Este 

último aspecto é muito importante para as escolas, pois conferiu-lhes segurança na 

actuação. 
 

Por outro lado, as recomendações, nomeadamente a última, vêm ao encontro da 

Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfrenbrenner (1979). Segundo este 

autor, a Ecologia do Desenvolvimento Humano assenta no seguinte pressuposto: 

Estudo científico da interacção progressiva e mútua entre o ser humano activo em 

crescimento e as propriedades em mudança dos cenários imediatos que envolvem a 

pessoa em desenvolvimento, na medida em que esse processo é afectado pelas relações 

entre cenários e pelos contextos mais vastos em que estes cenários são inseridos11. 
 

Independentemente da topologia estabelecida pelo autor (microssistema, 

mezossistema, macrossistema…), importa reconhecer que as relações e os processos que 

ocorrem em contextos diferenciados (escola, família) geram movimentos que podem ter 

                                                           
11 Bronfenbrenner,1979/202,p.40. 
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repercussões em outros contextos, como, por exemplo, a comunidade local, garantindo-se 

assim uma dimensão ecológica, em que todos são sensibilizados pelas medidas de 

Promoção da Saúde. 
 

É importante que se tenha a consciência de que esta dimensão ecológica é um 

garante de sustentabilidade; se a promoção e educação para a saúde ganhar este estatuto a 

nível local, a estrutura central tenderá a regular e avaliar os processos de concretização 

das políticas saudáveis. 
 

Em síntese 
 

Tendo em conta que competia a este Grupo de Trabalho “proceder ao estudo e 

propor os parâmetros gerais dos programas de educação sexual em meio escolar” 

(Despacho nº19 737/2005 (2ª série)), importa salientar que este documento cumpriu o 

estabelecido no Despacho, tendo mesmo avançado para propostas de teor organizacional, 

conforme surgem explicitadas nas recomendações finais. A saber: 
 

• A designação de um professor coordenador da área temática da saúde; 

• A redução de horas no tempo lectivo do professor, para que as mesmas possam 

ser alocadas ao desenvolvimento efectivo do projecto na escola. 
 

Com a sugestão da designação de um professor coordenador da educação para a 

saúde e respectiva redução de horas no tempo lectivo, recuperou-se a figura do Professor 

Mediador que, desde 1979, dispunha também de redução horária para apoiar alunos com 

problemas directa ou indirectamente associados ao uso de drogas12. 
 

• A importância dos Gabinetes de Apoio, como um instrumento de 

acompanhamento e suporte do aluno, recorrendo para o efeito aos vários 

parceiros; 

• A cessação dos protocolos vigentes entre o ME e as diferentes ONG; 

• A importância da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS) na 

disseminação das boas práticas e a revitalização da rede europeia; 

• A necessidade de dotar o ME de uma estrutura de acompanhamento e 

monitorização do processo de concretização da “Educação para a saúde em meio 

escolar”; 

                                                           
12 Ministério da Educação (ME), Programa de Educação para a Saúde (PES). (1990 -1994). Relatório Síntese: do projecto VIVA A 

ESCOLA ao programa de promoção e educação para a saúde.  
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• A necessidade de ser o ME a orientar as medidas de Promoção da saúde e 

controlar o processo de como as mesmas se consubstanciam no terreno. 
 

As recomendações feitas vão no sentido de conferir sustentabilidade às propostas 

do GTES, pelo que implica uma reorganização a vários níveis: desde o nível local 

(professor coordenador) ao nível central –ME - com a missão de “orientar e avaliar” todo 

o processo. 

 

Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)13: 
 

Quando a Ministra da Educação teve em conta a sensibilidade com que a temática 

em causa era acolhida pela opinião pública14, também decidiu pedir ao CNE um parecer 

sobre a Educação Sexual em meio escolar. 

O CNE é um órgão com funções consultivas e conta com a participação das várias 

forças sociais, culturais e económicas, tendo em vista o estabelecimento de consensos 

alargados relativamente à política educativa. Funciona junto do Ministério da Educação e 

goza de autonomia administrativa e financeira. 

O parecer do CNE nº 6 de 2005, publicado em Diário da República, explana uma 

reflexão centrada em 5 pontos: 

• O quadro normativo, que preside à contextualização da Educação Sexual nas 

escolas e que respeita a estratégias de intervenção, a protagonistas, onde a 

família assume um papel central de relevo e materiais de apoio15; 

• Considerações, designadas por olhares críticos sobre os vários aspectos que 

envolvem a concretização da matéria em meio escolar; 

• Modelos de organização curricular; 

• Apreciação Global; 

• Recomendações: Princípios Orientadores e linhas de acção. 
 

No que diz respeito aos Modelos de organização curricular, é referido que “a 

organização curricular da educação escolar terá em conta a promoção de uma 

equilibrada harmonia, nos planos horizontal e vertical, entre os níveis de 

                                                           
13 Ver em: http://www.cnedu.pt/files/cnepareceresmodule/Parecer_6_2005.pdf?phpMyAdmin=nWb0ZYNY47nSvifA8BSCc4NedFa, 
consulta do dia 3 de Dezembro de 2010.O parecer nº6/2005 foi publicado no DR (IIªsérie) nº226, de 24 de Novembro. 
14 Já referido no início deste texto. 
15Materiais referenciados:  Educação Sexual em MeioEscolar —Linhas Orientadoras; Educação Sexual— Material de Apoio ao 
Currículo—Guia Anotado de Recursos; Saúde na Escola—Desenvolvimento de Competências Preventivas/Crianças dos 5 aos 7 Anos; 

Saúde na Escola — Desenvolvimento de Competências Preventivas/ Crianças dos 8 aos 10 Anos (incluindo uma maleta pedagógica 

com seis fichas temáticas ilustradas). 
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desenvolvimento físico e motor, cognitivo, afectivo, estético, social e moral dos alunos... 

incluirão em todos os ciclos e de forma adequada uma área de formação pessoal e social, 

que pode ter como componentes a educação ecológica, a educação do consumidor, a 

educação familiar, a educação sexual...”(pág. 5). 
 

Neste ponto, a ES é remetida para uma área de formação e de desenvolvimento 

pessoal e social  (DPS16), que consta da Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), mas 

que foi inoperante, pelo que, nesta altura,  a ES  não teve avanços significativos. Segundo 

o texto do CNE, a implementação da ES na escola está dependente de um programa 

entendido mais no sentido geral de um conjunto diversificado de actividades do que no 

sentido restrito de um programa com conteúdos disciplinares. 
 

Quer o Relatório do Gtes quer o Parecer do CNE têm um tronco comum: a 

importância das famílias na construção do projecto educativo da escola e, nomeadamente, 

das formas de abordagem de Educação sexual. Com efeito, todos os intervenientes (pais, 

alunos, professores…) são necessários na construção de consensos. 

Em termos de “recomendações” para a aplicação da ES, o Relatório do GTES é 

mais concrecto: aponta pistas de organização (internacional, central, regional e local); 

apresenta um conceito sistémico enquadrado no desenvolvimento de competências, 

centrado em conhecimentos e atitudes, que capacitam o jovem para o futuro; em termos 

curriculares, propõe uma nova dinâmica curricular, que implica a transversalidade do 

assunto nas várias disciplinas. 
 

Considerações 
 

Com efeito, é nosso entender que a Educação Sexual em meio escolar não pode 

posicionar-se em relação a qualquer atitude e quadro de valores que não sejam 

consensuais, pois atitudes e valores prendem-se também com envolvimento pessoal, auto-

estima, respeito pelos outros, afectos, prazer, emoções, alegria, angústia ou seja, tudo o 

que diz respeito ao desenvolvimento psico-afectivo da criança, jovem e adolescente.  

Sendo transversal à vida, a sexualidade é uma área aberta ao pensar, ao diálogo, à 

interrogação, que mobiliza todo o ser e estar.  

Daí que o modelo curricular mais coerente pareça ser o da transdisciplinaridade ou 

transversalidade, sendo a escola a entidade competente para aplicar este modelo que se 

designará por “compreensivo”.  
                                                           
16 Criada por Decreto-Lei nº286/89, 29 de Agosto. 
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A Imprensa publicada 
 

A imprensa mais atenta aos assuntos da Educação Sexual foi o semanário 

Expresso, o Público, O Diário de Notícias e, em menor escala, o Independente17. 

Logo a seguir à saída do Relatório Preliminar a 30 de Outubro, um grande grupo 

de artigos foi saindo nos jornais já referidos e a maioria deles consistia em informação 

detalhada sobre como o GTES tinha perspectivado a educação sexual. Todos 

apresentavam fragmentos do relatório a corroborar as principais ideias. Foram notícias de 

carácter meramente informativo. 

Alguns títulos de artigos foram pertinentes e bem escolhidos, como por ex: ES 

não vai ser uma disciplina autónoma18. Diz-se pertinente, pois o público em geral 

manifestou uma tendência para ver a ES como mais uma disciplina, uma sobrecarga no 

currículo dos alunos, uma vez que a obrigatoriedade e a definição de conteúdos 

específicos foram aspectos emergentes. 

O Independente e Expresso publicaram entrevistas com o coordenador do GTES, 

Daniel Sampaio, onde lhe foi dada a oportunidade de explanar as suas ideias e as do 

grupo sobre a ES, no que diz respeito à sua importância na formação integral do cidadão. 

O entrevistado realça a importância da Educação para a Saúde, que deve começar desde o 

1ºciclo, a importância da evidência científica na aprendizagem da sexualidade e das 

famílias neste processo; realçou que esta matéria deve ser considerada tão importante 

quanto o Português e a Matemática. Numa das entrevistas, um aspecto importante 

focado, teve a seguinte formulação: E preciso tirar medo aos professores. 

O contexto da notícia em que se insere esta frase, remete-nos para a formação de 

professores. Com efeito, muitos dos professores ainda se sentem receosos em abordar o 

tema, muito embora, o mesmo já usufrua de um estatuto de “maturidade” e muito se tenha 

investido na formação dos docentes. As “notas soltas” destas entrevistas foram 

importantes para esclarecimento do público e da população em geral. 

Na sequência de um incidente relacionado com duas alunas de uma escola de 

Gaia, que se queixavam de discriminação, o Expresso, num artigo intitulado Amor com 

limites, entrevista outro membro do Grupo de Trabalho, Margarida Gaspar de Matos, com 

o objectivo de comentar/fornecer informação sobre o assunto. Sobre o mesmo, a 

                                                           
17 Lista da imprensa consultada segue em Anexo. 
18 Público de 03 de Novembro de 2005: artigo de Barbara Wong 
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entrevistada declarou defender alguma tolerância relativamente às manifestações de 

afecto no meio escolar, dizendo que dramatizar é dramático. 

Outros artigos surgiram a apoiar a posição do GTES, como o de Inês Pedrosa na 

revista Única do Expresso: O Grupo de Trabalho do Ministério da Educação propõe 

coisas muito sensatas e desenvolve o articulado com base na necessidade de informação 

aos jovens. 

Outros artigos são mais polémicos: é o caso do artigo do Presidente da Fundação 

portuguesa de filosofia, publicado no Expresso. Em relação à Educação Sexual, o autor 

considera que a posição oficial é a entrega ao puro relativismo e subjectivismo, sendo que 

esta área do saber deveria ser abordada em termos ético-antropológicos, domínio em que 

a Filosofia pode ter um contributo decisivo e não é o que acontece (…). 

Sabe-se que em muitas escolas, a Filosofia é precisamente aquela, onde aspectos 

da sexualidade são abordados, na perspectiva preconizada pelo GTES, ou seja, centrado 

no debate, reflexão e (re)construção do saber. 
 

Com a publicação do Relatório Final (Setembro de 2007), emerge nova onda de 

artigos na Imprensa: a maioria centra-se na informação emanada no relatório, outros são 

mais polémicos. 
 

E o caso de um artigo de opinião publicado no DN (3.11.2007) que encara a 

transversalidade como um risco, dependente do amadorismo dos professores. Segundo o 

articulista, é necessário empenho político. 

O assunto da transversalidade/disciplinarização da matéria foi analisado pelo 

GTES e exposto no Relatório Preliminar. Com efeito, ambas as situações comportam 

vantagens e inconvenientes: o importante foi apresentar linhas de actuação, dentro de um 

quadro de referências, o que foi feito. 
 

Em 2010, com a publicação da Lei da Educação Sexual e respectiva 

regulamentação, novo conjunto de artigos surgem, levantando dúvidas na concretização 

da Lei, nomeadamente por causa da formação dos professores. O DN intitula um artigo: 

Formação deve voltar a atrasar Educação Sexual.  

Recupera o velho mito da falta de formação dos docentes, quando esta já se tinha 

iniciado desde 1984 com a publicação da 1ª lei em matéria de Educação sexual. Mais 

tarde, em 2000, com a saída da Lei nº120, as organizações não-governamentais 
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disponibilizaram formação. Após o fim do mandato do Grupo de Trabalho, o ME formou 

cerca de ¾ dos professores coordenadores.  

A formação de professores é um tema recorrente na opinião publicada, mas sem 

grande razão. Como disse Daniel Sampaio, numa das entrevistas, é preciso tirar o 

medo… 

A imprensa foi assim seguindo o que de mais relevante se foi fazendo nesta área. 

Houve picos de saída de notícias, que se prenderam ou com a saída de relatórios, 

legislação ou com temas polémicos para a sociedade civil. 

Em síntese: Em termos de imprensa publicada, pode dizer-se que a maior parte 

não foi hostil ao que o grupo de trabalho propôs; dir-se-á mesmo que esta contribuiu, de 

certa maneira, para o esclarecimento e divulgação dos relatórios, fazendo-os sair do 

espaço fechado dos gabinetes, tendo tido assim uma função pedagógica. 
 

1.2 - Relatório Final19:  sínteses e conclusões 
 

Proceder-se-á à análise do relatório final, tendo em conta: 

• Uma análise comparativa em relação ao relatório anterior, no que respeita ao 

tipo de conteúdos/temas evocados; 

• Registo das sínteses e conclusões; 

• Discussão crítica. 
 

Nesta fase do Relatório Final, o GTES designou um grupo de trabalho, que fosse 

isento e idóneo na matéria, para que o mesmo se dedicasse à análise dos materiais 

pedagógicos/manuais disponíveis na área da Educação sexual. Constituiu-se assim a 

SUBCOMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE MANUAIS, cuja coordenação coube ao 

Prof Doutor José Alves Diniz (Professor Universitário, doutorado em Ciências da 

Educação). Este grupo de trabalho concebeu um modelo de análise e globalmente, os 

resultados apresentados foram os seguintes: 

Considerando a totalidade dos materiais apreciados (52) podemos referir que a 

grande maioria dos itens - 626 (que correspondem a cerca de 85% do total de 

classificações atribuídas) – foram classificações de“Bom”. Podemos, assim, considerar 

que a grande maioria dos materiais analisados foi considerada de boa qualidade20.  

                                                           
19 Ver em: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, consulta actualizada no dia 20 de Junho de 

2011. 
20Ver em:  http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, p.7 -consulta do dia 20 de Junho de 2011. 
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Esta análise incidiu sobre um corpus constituído por 43 livros/manuais e 9 

videogramas. 

Paralelamente, durante o mesmo período de tempo, o GTES entendeu lançar um 

inquérito aos Conselhos Executivos das Escolas EB 2,3 e Secundárias com o objectivo de 

avaliar as medidas de Promoção e Educação para a Saúde.  

Os resultados globais deste estudo foram posteriormente comparados com um 

outro levado a cabo em Janeiro de 2006, no âmbito do HBSC/OMS de 2006 (Matos et al, 

2006; 2007) e constou-se que houve uma evolução positiva em determinados domínios: a 

percentagem de escolas que abordam a Promoção e Educação para a Saúde em áreas 

curriculares não disciplinares aumentou, sendo esse valor mais expressivo na Formação 

cívica e, posteriormente, na Área Projecto21. 
 

Para além destas medidas que integram o conjunto de documentos de referência 

do grupo de trabalho, o relatório final corrobora as ideias anteriormente expressas no 

relatório preliminar, que se prende ao enquadramento da educação sexual (ES) num 

conjunto mais amplo do saber: a promoção e educação para a saúde. 
 

No entanto, enquanto o anterior desenvolveu o quadro conceptual da “Educação 

para a Saúde”, este apresenta um capítulo sobre as diversas fases de desenvolvimento da 

sexualidade infantil e juvenil, que podem apoiar qualquer técnico de educação/saúde na 

construção e adequação dos seus programas destinados a esta faixa etária. 
 

Com base no trabalho de Isabel Guerra sobre Introdução à metodologia de 

projecto (ISCTE, 2004), o Relatório integra ainda os grandes momentos da construção de 

um projecto – uma metodologia de trabalho útil nesta área do conhecimento -. 
 

Outro marco determinante deste documento, foi a definição de conteúdos e 

sugestões de actividades na área da educação sexual, desde o 1ºciclo ao secundário. 
 

Para além de uma explanação teórica pertinente e das estratégias complementares 

adoptadas – avaliação de materiais e avaliação da concretização da “Promoção e 

Educação para a Saúde” nas escolas -, transcreve-se o que foi considerado importante 

reter em Síntese e conclusões.  

 

                                                           
21 Para mais detalhes sobre o assunto, consultar http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, p.44 e 

ss. Consulta do dia 20 de Junho de 2011. 
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Síntese e conclusões 
 

1) O presente Relatório Final do Grupo de Trabalho de Educação Sexual/Saúde 

(GTES) reafirma a importância da Promoção e Educação para a Saúde nas escolas do 1º 

ao 12º ano.  

2) A Educação para a Saúde deve ser considerada obrigatória em todos os 

estabelecimentos de ensino e integrar o Projecto Educativo da escola. Sempre tendo em 

conta a especificidade de cada ambiente escolar, recomenda-se que os projectos integrem 

quatro áreas fundamentais: Alimentação e Actividade Física; Consumo de substâncias 

psico-activas, tabaco, álcool e drogas; Sexualidade e infecções sexualmente 

transmissíveis, com relevância para a prevenção da SIDA; Violência em meio 

escolar/Saúde Mental. 

3) Pela sua importância no contexto do desenvolvimento humano, a Educação 

Sexual deverá existir em todas as escolas, em articulação com as estruturas da Saúde. 

Deverá ser abordada de acordo com a idade dos alunos, através de acções com 

continuidade, organizadas segundo a metodologia de projecto. Este Relatório propõe um 

Programa mínimo e obrigatório de Educação Sexual para todos os estudantes, consoante 

a fase dos estudos. A avaliação dos conhecimentos é obrigatória. 

4) As acções de Educação para a Saúde devem ser dinamizadas por um 

Professor-Coordenador nos 2º e 3º ciclos e Secundário. A este docente devem ser 

garantidas, pelo Ministério da Educação e Direcções Executivas das escolas, todas as 

condições para o exercício destas funções, nomeadamente formação adequada, 

disponibilidade de tempo e relevância curricular para progressão na carreira. A 

colaboração com as estruturas da Saúde é definida como fundamental, devendo ser 

garantida pelo Ministério da Saúde a disponibilidade de técnicos de saúde para trabalho 

de parceria com as escolas.  

5) A participação activa dos estudantes e a opinião e colaboração dos 

encarregados de educação são essenciais para o êxito da Promoção e Educação para a 

Saúde no nosso sistema de ensino.  

6) Apesar de se considerar essencial a pesquisa dos alunos e professores, o GTES 

promoveu a publicação de Referenciais para três dos temas propostos: “Educação 

alimentar em meio escolar” e “Consumo de substâncias psicoactivas e prevenção em 
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meio escolar” ao dispor de todas as escolas e “Prevenção da Violência em meio escolar” 

(a sair oportunamente).  
 

Uma Comissão Independente nomeada pelo GTES analisou livros e material 

audiovisual, com destaque para as publicações na área da sexualidade: as suas 

recomendações podem ser consultadas na página da DGIDC: http://www.dgidc.min-

edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=100, consulta de 11 de Julho de 2011. 

 

7) São divulgadas novas parcerias possíveis para o trabalho de Promoção e 

Educação para a Saúde, incluindo associações científicas, associações de estudantes de 

Medicina e projectos apoiados pelo Instituto Português da Juventude, às quais as escolas 

poderão recorrer.  

8) Às organizações não-governamentais com trabalho no âmbito dos jovens, 

nomeadamente no campo da Educação Sexual, deverá ser dada a possibilidade de 

participação em concursos públicos para a escolha de projectos específicos, organizados 

pelos Ministérios da Educação e da Saúde. 

9) A avaliação do trabalho feito durante o mandato do GTES, de acordo com as 

respostas dos membros dos Conselhos Executivos a um questionário para avaliação da 

Educação para a Saúde nas escolas, disponibilizado on-line, com uma taxa de resposta 

de 89% (1082 membros dos Conselhos Executivos) indicam um aumento dos gabinetes de 

saúde, um aumento da PES nas áreas curriculares (pe nas aulas regulares de Educação 

Física e Biologia), bem como nas Áreas Curriculares não Disciplinares, em especial na 

Área de Projecto e na Educação Cívica. Estas áreas, sendo de frequência obrigatória e 

estando integradas no funcionamento regular da escola, dão garantias da 

sustentabilidade das medidas agora desenvolvidas. 

10) Terminado o mandato do GTES e na ausência de qualquer papel executivo 

deste grupo, compete às estruturas dos Ministérios da Educação em articulação com o 

Ministério da Saúde a reafirmação de uma política coerente nesta área e a execução 

continuada das medidas propostas neste Relatório. 
 

Discussão crítica 
 

Uma primeira apreciação global: em termos de temas aboradados, pode 

considerar-se que os dois relatórios produzidos pelo GTES (Preliminar de Outubro 2005 e 

o “Final” de Setembro de 2007) são complementares, não se sobrepõem nem se 
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parafraseiam. Os temas surgem articulados e sequenciais, o que permite avançar a 

hipótese de ambos poderem constituir uma base para a elaboração de um futuro 

referencial na área da Educação sexual, que neste momento, é um dos mais importantes 

referenciais, que ainda falta para concluir a colecção iniciada em tempo de GTES. 
 

No que diz respeito ao conjunto de sínteses e conclusões, cumpre salientar: 

• A obrigatoriedade da Promoção e Educação para a Saúde e a definição das 4 áreas 

de intervenção prioritárias. Conforme referido no artigo anterior, a definição de 

um número de áreas limite – neste caso, quatro -, nunca tinha sido perspectivado, 

o que dificultava a avaliação; 

• A ES e a sua importância em contexto escolar já era assunto de trabalho das 

escolas, que o desenvolviam articuladamente com as estruturas da saúde. O 

“relatório final” recomenda esta prática, mas o que surge de forma vincada e 

inovadora é o facto de a ES passar a ser obrigatória, com definição de conteúdos e 

obrigatoriedade de avaliação. Efectua-se assim um avanço no sentido da 

clarificação e da exigência; 

• A preocupação com a saída de referenciais em vários domínios (aspecto que era 

lacunar em determinadas áreas da educação para a saúde) e, sobretudo, a análise 

crítica de publicações na área da sexualidade e respectiva divulgação. Este último 

aspecto foi/é importante, pois pode conduzir as escolas, no exercício da sua 

autonomia, a seleccionar os materiais pedagógicos com alguma margem de 

segurança.  
 

Antes desta iniciativa, o ME publicou o Guia anotado de recursos, -Educação 

Sexual (Dezembro, 2001): este guia apresenta 5 capítulos, que vão desde a Bibliografia 

para o professor/ Bibliografia para o aluno/Outros recursos/Experiências, 

práticas/Entidades apoiantes. O guia foi muito importante em termos de recensão de 

materiais de acordo com os diferentes itens. 

A mais valia feita pela subcomissão dos manuais foi a parametrização dos 

mesmos, mediante uma grelha de leitura previamente concebida. 
 

• Aparece como último ponto a reafirmação da necessidade de o ME estabelecer 

uma política coerente nesta matéria, operacionalizando assim as medidas 

propostas pelo GTES: este aspeto é importante, pois reforça a importância do ME 
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na condução do processo da Educação para a Saúde, em parceria com o Ministério 

da Saúde. 
 

Actividades do ME/DGIDC:  

Terminado o mandato do GTES, as propostas/recomendações foram aprovadas na 

globalidade pela direcção da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC). 

Que implicações teve o conjunto de recomendações produzidos pelo no sistema de 

ensino? 

Em termos legais, cite-se os principais assuntos que foram “objecto” de legislação 

por parte do Governo: 

• Despacho nº25 995/2005, DR de 28 de Novembro, gabinete da ME: considerando 

as conclusões do relatório preliminar apresentado pelo GTES (…) aprova e 

reafima os princípios orientadores das conclusões desses documentos no que se 

refere ao modelo de educação para a saúde, designadamente no que respeita a 

(…) responsabilidade do ME na orientação deste processo, (…) obrigatoriedade 

por parte das escolas de concretizarem as orientações e dando cumprimento 

àquela área de ensino; 

• Despacho interno de 27 de Setembro de 2006 do Secretário de Estado da 

Educação: definição das quatro temáticas prioritárias na área da Educação para a 

Saúde: Educação Alimentar e actividade física, Prevenção de consumo de 

substâncias psicoactivas, Sexualidade e IST, Saúde mental e prevenção da 

violência em meio escolar; 

• Despacho nº2506/2007, DR nº36, 20 de Fevereiro: autoriza os 

agrupamentos/escolas a designar um docente para exercer as funções de 

coordenador de educação para a saúde e a atribuir-lhe um crédito de 3 horas de 

redução na componente lectiva; 

• Despacho nº19308/2008, DR nº139, de 21 de Julho: reforça a integração da 

educação para a saúde e sexualidade na área de projecto e em formação cívica. 
 

Podemos concluir que as recomendações do GTES levaram o poder político a 

emanar legislação, que muito contribuiu para credibilizar o trabalho do referido grupo e, 

ao mesmo tempo, para revitalizar e dinamizar o trabalho nas escolas. 
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Por outro lado, desde 2006, que foi criado uma Unidade Orgânica22 dependente da 

direcção da DGIDC com a incumbência de acompanhar, monitorizar e avaliar a 

Promoção e Educação para a Saúde em meio escolar. Logo de início, muitas iniciativas 

foram levadas a cabo no sentido de reabilitar o conceito e as dinâmicas das escolas 

pertencentes à Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS). Uma das 

primeiras, após a cessação de funções do GTES, foi a criação de uma base de dados dos 

professores-coordenadores da área temática da saúde e posterior reciclagem/ formação 

dos mesmos: formaram-se cerca de 600 professores-coordenadores, o que se traduziu num 

sinal de “confirmação”.  

Em 2009, ainda na lógica de trabalho do GTES, procedeu-se a uma avaliação 

sobre o ponto de situação da Promoção e Educação para a Saúde nas escolas: uma 

avaliação que tinha por objectivo verificar a evolução da concretização da Promoção e 

Educação para a Saúde, desde 2007. Para o efeito, utilizou-se o mesmo instrumento de 

avaliação. 

Na globalidade, constatou-se que a percentagem de escolas que interiorizou o 

processo de trabalho (legislação, divulgação de boas práticas, workshops, etc.), tinha 

aumentado. 

Os resultados da avaliação de 2009 foram publicados e, com efeito, verificou-se 

um aumento significativo, nomeadamente na percentagem de escolas a incluir a 

Promoção e Educação para a Saúde no seu projecto educativo23. 

 

Os anos de 2010-2011 foram também marcantes: saiu legislação específica para a 

área da Educação sexual, contemplando assim, as restantes recomendações do GTES: 

obrigatoriedade da Educação Sexual, número mínimo de horas por ciclos de ensino, 

publicação dos conteúdos mínimos e necessidade de as escolas se dotarem de gabinetes 

de apoio para os alunos, o que a legislação recente designa por Gabinetes de Informação e 

apoio. 

 

Em síntese: Criaram-se condições políticas para que o trabalho nas escolas se 

desenvolvesse: houve, de facto, uma revitalização da Promoção e Educação para a Saúde 

em meio escolar. 

 

                                                           
22 Núcleo de Educação para a Saúde. 
23 Cf em http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=106, consulta do dia 11 de Julho de 2011. 
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O Edital, anúncio de um concurso para que as escolas apresentem os seus 

projectos de promoção educação para a saúde, tem vindo a demonstrar que o número de 

candidaturas de escolas tem vindo a aumentar24. Todas as escolas concorrentes se sentem 

verdadeiramente responsáveis por esta área do conhecimento. 
 

Conclusões 
 

Em relação ao objectivo deste artigo, importa reter três aspectos, que se 

consideram cruciais: 

(i): O empenho do poder político é determinante para conferir sustentabilidade ao 

trabalho desenvolvido pelas e nas escolas; verificámos como a RNEPS, movimento tão 

consolidado, depressa ficou abalado com o desinvestimento da classe política. O que 

parecia ser um dado adquirido – a concretização da promoção da saúde em meio escolar 

– rapidamente se foi deteriorando por ausência de um interlocutor que reconhecesse e 

validasse tais práticas; 

(ii): Dito isto, o poder político deve prever linhas de acção em matéria de 

promoção da saúde. A escola é um local privilegiado, pois é aí que poderemos encontrar a 

maior parte dos jovens em idade escolar. Importa propor linhas de acção, importa legislar, 

mas importa também prosseguir as metas traçadas, acompanhá-las até à sua efectivação, 

(re)avaliar, produzir e devolver os resultados às escolas, para que as mesmas se revejam 

numa linha de acção consequente. 

(iii)Neste aspecto, o relançamento do GTES foi muito importante, assim como a 

designação de uma Unidade Orgânica, no ME, que pudesse acompanhar e seguir a 

concretização das políticas em meio escolar. Este último passo realçou a importância do 

poder formal em determinados assuntos, que se consideram estratégicos em termos de 

futuro. 

 

 

 

 

  

                                                           
24 In http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=100, dia 11 de Julho de 2011. 
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Estudo 3 – Portugal: from research to practice – 

promoting positive health for adolescents in 

schools
IIILXXI 

 

Executive summary  
 

Compared with other countries within the HBSC survey, young people in 

Portugal report higher levels of stress associated with school homework and have lower 

perceptions of academic achievement. Perceptions of school did not change significantly 

between HBSC surveys carried out in 1998, 2002 and 2006.  

Trends from the three HBSC surveys suggest that tobacco use is decreasing and 

alcohol and drug use are stable, although episodes of alcohol misuse (“getting drunk”) 

may be increasing. Violent episodes in schools (bullying) have been decreasing slowly 

but steadily since the 1998 HBSC survey. Students are tending to perceive their health as 

better and are reporting fewer psychological symptoms. The general picture suggests a 

decrease in sense of well-being between 1998 and 2002, and a recovery between 2002 

and 2006.  

The 2002 HBSC survey revealed that adolescents with nationalities other than 

Portuguese did not perform as well academically as their Portuguese peers and were not 

as extensively involved in the life of schools. Their communication with parents was not 

as strong and they were more likely to engage in sexual intercourse, involving 

unprotected sex and sex associated with alcohol and drugs use. Further analysis 

suggested that the association of migrant status to a poor sense of well-being, lack of 

achievement at school and weaker family relationships was mediated by poverty. 

Results from the 2002 and 2006 HBSC surveys were further analysed (a total 

sample of 11 008 young people in the sixth, eighth and tenth grades). Students who came 

from Portuguese-speaking countries but who did not have Portuguese nationality 

(amounting to 3% of the total sample) reported higher frequencies of feeling depressed or 

low and being irritable or bad tempered on a weekly basis. In general, foreign 

                                                           

LXXI

III 
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adolescents tended to feel more unsatisfied with their lives than Portuguese adolescents. 

Focus groups were held with migrant adolescents, professionals (teachers, psychologists, 

nurses and social assistants) and parents.  

Addressing the health problems of young people in Portugal requires a vigorous 

examination of school organization within the country. The Ministry of Education in 

Portugal created the Grupo de Trabalho para a Educação Sexual/Educação para a Saúde 

(GTES, working group on sexual education and health education) in 2005 to come up 

with proposals to ensure health education was in the curricula of all schools throughout 

the country by 2007.  

The group stated that health education should be part of all school activities. In 

parallel, they looked at the national curricula within the “areas curriculares não 

disciplinares” [“non-disciplinary curricular areas”] and decided that at least one of the 

three areas (“project area”, “tutored study” and “civic education”) would be devoted to 

health education, with one hour a month being focused on sexual education. Four priority 

interventions were identified: substance use; sexuality/sexually transmitted infection and 

HIV prevention; nutrition and physical activity; and violence prevention and well-

being/mental health. Each school nominates a teacher to coordinate health education and 

health promotion and to liaise with families and local health centres. 

A comparison of results from the school principals’ survey held in January 2006, 

the 2006 HBSC survey and the last national survey held by GTES in May 2007 strongly 

suggests health promotion is now a regular practice in the majority of Portuguese 

schools. 
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Introduction 
 

Adolescence can be understood as a natural and normal process of development, 

accompanied by physical, emotional and social changes. Assessment of adolescent 

mental health is of great importance. Several psychopathological/psychiatric conditions 

begin in adolescence, and the normal development process is linked with a degree of 

turbulence. A correct assessment must include the history of individual development, 

relationship with parents and peers and the evolution of issues such as identity and 

autonomy. Since most adolescents in Portugal attend school, a careful analysis of school 

organization and how it can contribute to promoting good mental health and preventing 

mental ill health is relevant. 

 

HBSC Portuguese data 
 

Data used in this case study are from the Portuguese HBSC 1998, 2002 and 2006 

studies (1–3). A cluster sample was used in the sixth (35.3%), eighth (36.3%) and tenth 

(28.3%) grades to provide a national representative sample of 17 911 students from 

three waves – the first wave in 1998 (n = 6903), second in 2002 (n = 6131) and third in 

2006 (n = 4877). 

Subjects were 48% male and 52% female, from 10 to 25 years old (M =14 years, 

SD = 1.81 years). Subjects less than 14 years old were categorized in the youngest 

group (51%), and those more than 14 years in the oldest group (49%). Measured by 

father’s socioeconomic status, 35% were in the high SES group (categories 1-3 of the 

Graffar Scale) and 65% in the low SES group (categories 4 and 5 of Graffar Scale (1–

3)). 

Contingency tables and chi-square tests were used. Psychological symptoms and 

life satisfaction (Cantril ladder) were categorized in three groups. Feeling depressed or 

low was significantly associated with gender, age group and father’s SES. Girls, 

adolescents in the older group and those whose fathers had low SES referred more 

frequently to feeling depressed or low than boys, the youngest adolescents and 

adolescents whose fathers had high SES (Table 2). 
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Table 2 - Feeling depressed or low 
 

Differences between genders (%) 

 Boys (n = 8 333) Girls (n = 9 090) 

At least once a week 10.2 18.9 

Every week/every month 22.3 27.5 

Rarely/never 67.6 53.6 

(χ²= 411.11; g.l. = 2, p<. 001). n=17 423 

Differences between age group (%) 

 Youngest (n = 8 796) Oldest (n = 8 545) 

At least once a week 12.6 16.8 

Every week/every month 19.7 30.4 

Rarely/never 67.6 52.8 

(χ²= 407.26; g.l. = 2, p<. 001). n=17 341 

Differences between father’s SES (%) 

 
High (n = 5 115) Low (n = 9 391) 

At least once a week 12.5 15.1 

Every week/every month 27.4 24.2 

Rarely/never 60.1 60.8 

(χ²= 29.28; g.l. = 2, p<. 001). n=14 506 

 

Feeling irritable or bad tempered was significantly associated with gender, age 

group and father’s SES. Girls and the oldest adolescents reported feeling irritated more 

often than boys and the youngest adolescents. More adolescents with low SES than 

those with high SES reported feeling irritated at least once a week (16% compared to 

13.9%), but also more adolescents with low SES reported that they rarely or never felt 

irritated (53.6% compared to 50.2%) (Table 3). 

Feeling nervous was also significantly associated with gender, age group and 

father’s SES. Girls and oldest adolescents reported feeling nervous more often than 

boys and the youngest adolescents. Adolescents with low SES reported feeling nervous 

at least once a week more frequently than those with high SES, but simultaneously 

reported more frequently that they rarely or never felt nervous. Adolescents with high 

SES reported more often feeling nervous every week or at least every month (Table 4). 

Life satisfaction was significantly associated with gender, age group and father’s 

SES. Girls reported more frequently that they were unsatisfied with their lives compared 

to boys. The youngest adolescents were most likely to be very satisfied with their lives, 
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and adolescents with high SES reported more frequently being very satisfied with their 

lives when compared to those with low SES (Table 5). 

Table 3 - Feeling irritable or bad tempered 
 

Differences between genders (%) 

 Boys (n = 8 369) Girls (n = 9 072) 

At least once a week 13.1 18.3 

Every week/every month 31.4 32.5 

Rarely/never 55.5 49.2 

(χ²= 110.88; g.l. = 2, p<. 001). n=17 441 

Differences between age group (%) 

 Youngest (n = 8 791) Oldest (n = 8 569) 

At least once a week 14.9 16.8 

Every week/every month 27.1 36.9 

Rarely/never 58.1 46.3 

(χ²= 257.03; g.l. = 2, p<. 001). n=17 360 

Differences between father’s SES (%) 

 High (n = 5 116) Low (n = 9 392) 

At least once a week 13.9 16.0 

Every week/every month 35.9 30.4 

Rarely/never 50.2 53.6 

(χ²= 49.38; g.l. = 2, p<. 001). n=14 508 
 

Table 4 - Feeling nervous 
 

Differences between genders (%) 

 Boys (n = 8 365) Girls (n = 9 122) 

At least once a week 19.2 29.6 

Every week/every month 35.0 36.3 

Rarely/never 45.8 34.1 

(χ²= 345.56; g.l. = 2, p<. 001). n=17 517 

Differences between age group (%) 

 Youngest (n = 8 841) Oldest (n = 8 593) 

At least once a week 22.7 26.5 

Every week/every month 32.3 39.1 

Rarely/never 45.0 34.4 

(χ²= 206.09; g.l. = 2, p<. 001). n=17 434 

Differences between father’s SES (%) 
 High (n = 5 141) Low (n = 9 437) 

At least once a week 22.5 25.0 

Every week/every month 40.2 34.8 

Rarely/never 37.3 40.3 

(χ²= 42.98; g.l. = 2, p<. 001). n=14 578 
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Table 5 – Life satisfaction 

Differences between genders (%) 

 Boys (n = 5 245) Girls (n = 5 525) 

Unsatisfied 2.3 3.6 

Satisfied 44.6 44.7 

Very satisfied 53.1 51.7 

(χ²= 16.21; g.l. = 2, p<. 001). n=10 770 

Differences between age group (%) 

 Youngest (n = 5 642) Oldest (n = 5 128) 

Unsatisfied 2.4 3.6 

Satisfied 38.0 51.9 

Very satisfied 59.6 44.4 

(χ²= 247.99; g.l. = 2, p<. 001). n=10 770 

Differences between father’s SES (%) 

 High (n = 3 065) Low (n = 5 740) 

Unsatisfied 2.4 2.7 

Satisfied 38.6 46.1 

Very satisfied 59.0 51.2 

(χ²= 49.14; g.l. = 2, p<. 001). n=8 805 

 

Results from the HBSC survey suggest that the majority of school-aged 

Portuguese adolescents (sixth, eighth and tenth grades) were satisfied with their lives 

and rarely or never experienced psychological symptoms. Nevertheless, there were 

relevant differences based on gender, age and father’s SES. In general, boys, younger 

adolescents and adolescents with higher SES had higher life satisfaction. Girls, older 

adolescents and adolescents with low SES more frequently reported psychological 

symptoms such as feeling depressed or low, feeling irritable or bad tempered, and feeling 

nervous. It therefore seems that gender, age and father’s SES can act as either risk or 

protective factors in mental health-related issues. 

Mental well-being and physical health are interrelated. Adolescents who report 

higher life satisfaction also have a better perception of their physical health (4). A 

number of personal and social issues besides gender, age and father’s SES seem to be 

associated with health and happiness perceptions. Personal issues such as health-related 

behaviours, physical activity, food intake and risk behaviours seem to have more impact 

on health perceptions and physical complaints, while social issues like social 

relationships in significant life contexts, family, friends, classmates and school seem to 
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have more impact on perceptions of happiness. Family afluence has a significant impact 

on feeling happy and on health perceptions (4). Several studies highlight the importance 

of these issues, which are described as protective factors (5,6). 
 

Migrant adolescents living in Portugal 
 

Portugal is a country with historical relationships with some African nations and 

Brazil, countries that use Portuguese as the official language – the Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) [Community of Portuguese Language Countries]. 

Many migrants from those countries live in Portugal, most of them in very bad 

socioeconomic conditions and in specific neighbourhoods with poor hygiene, health and 

social conditions. Migrants are more prone to social and racial discrimination in several 

contexts, including school, workplace and community situations, and this often leads to 

mental and psychosocial problems. 

Two waves of HBSC data (1–3) from 2002 (n = 6131) and 2006 (n = 4877), a 

total sample of 11 008 sixth, eighth and tenth grade students were looked at, to analyse 

migrant adolescents’ positive health and health behaviours. Three per cent of 

adolescents living in Portugal come from Portuguese-speaking countries (African 

countries and Brazil) but do not hold Portuguese nationality. Bivariate analysis and 

simple associations were carried out between nationality and a set of positive health 

variables. 

For all psychological symptoms (feeling depressed or low, feeling irritable or 

bad tempered and feeling nervous), statistically significant differences were found 

between Portuguese-nationality adolescents and adolescents who had come to Portugal 

from African countries or Brazil. Foreign adolescents also tended to feel more 

dissatisfied with their lives than Portuguese adolescents (Table 6). 
 

Focus groups 
 

Focus groups were arranged to get a better insight into migrant adolescents’, 

professionals’ (teachers, psychologists, nurses and social assistants) and parents’ 

perspectives. The groups explored people’s opinions, attitudes and understandings about 

adolescents’ positive health and health behaviours and the inluence of personal, social 

and economic issues. 
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A total of 26 migrant Portuguese-speaking adolescents (African) aged between 

13 and 19 years, 22 professionals (health and education professionals working with 

migrant (African) adolescents) and six parents (one mother and five fathers of migrants 

from African Portuguese-speaking countries) were included in this in-depth qualitative 

study. Nine groups were held (four adolescent groups, one parent group and four 

professional groups) in four areas of Lisbon. Taped focus group interviews were 

analysed, with categories defined and codification carried out. Illustrative examples of 

comments from each category are presented in table 7. 
 

Belonging to an ethnic minority group, specifically migrant adolescents coming 

from an African Portuguese-speaking country or Brazil, and having low socioeconomic 

status were factors linked with mental health problems and adopting risky behaviours. 

These are fundamental elements to address in health promotion research and 

interventions. At the current time, there is no specific intervention based on skills 

development, prevention of risky behaviours and health promotion with migrant 

adolescents (7–9). 
 

Another health survey based on HBSC questions (10) included adolescents from 

severely deprived areas in the suburbs of Lisbon. A global sample of 1037 adolescents, 

mean age 15 years, participated in the survey: 24.3% were foreigners from African 

Portuguese-speaking countries. 
 

Results confirmed what was suggested during the national surveys: migrant 

status and low social and economic status were associated and often coexist. 

Adolescents in the survey had higher levels of adopting risky behaviours and reported 

that they felt socially unsupported and unhappy. Other in-depth studies (11,12) have 

suggested the coexistence of poor physical health, risky behaviours (substance use) and 

poor mental health and have stressed the importance of social settings, school ethos and 

family–school links. 
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Table 6 – Differences between Portuguese and foreign adolescents (CPLP) 
 

Feeling depressed or low (%) 

 Portuguese (n = 9 771) CPLP (n = 309) 

Once a week 15.

2 

20.

1 Every week/every month 25.

5 

18.

8 Rarely/never 59.

3 

61.

2  (χ²= 10.21; g.l. = 2, p<. 006). n=10 080 

Feeling irritable or bad tempered (%) 

 Portuguese (n = 9 789) CPLP (n = 313) 

Once a week 16.

4 

21.

7 Every week/every month 33.

5 

28.

8 Rarely/never 50.

0 

49.

5  (χ²= 7.17; g.l. = 2, p<. 028). n=10 102 

Feeling nervous (%) 

 Portuguese (n = 9 811) CPLP (n = 312) 

Once a week 23.

1 

21.

5 Every week/every month 36.

4 

28.

5 Rarely/never 40.

5 

50.

0  (χ²= 12.13; g.l. = 2, p<. 002). n=10 123 

Life satisfaction 

 Portuguese (n = 9 856) CPLP (n = 314) 
 
Unsatisfied 

 
2.8 

 
5.1 

 
Satisfied 

 
44.

 
44.

 
Very satisfied 

 
52.

 
50.

(χ²= 5.72; g.l. = 2, p=. 057). n=10 170 
 

Table 7 - Examples from focus groups 
 

Family 

• “My mother works a lot, she leaves home at 6 am and arrives home at night but she cares about us.” (Adolescent) 

• “Most  of  them  have  single-parent  families,  mothers  work  a  lot,  and  an  older  sister  often  

takes  care  of  the  younger  ones.” (Professional) 

• “They tend to have large families, lots of kids, grandmothers, uncles, stepfathers …” (Professional) 

• “I cannot talk to my daughter; we have different concepts. I try to communicate with her and she 

always says that I am old-fashioned.” (Parent) 

School 

• “At school, we feel discriminated [against]. When we say that we live in this neighbourhood, everything goes 

wrong.” (Adolescent) 

• “School it is not a protective factor. … On the contrary, school seems to work like an exclusion factor, they tend 

to leave school too soon; it is a big problem.” (Professional) 

• “Many times teachers build barriers against pupils, because they just don’t know what to do.” (Professional) 

• “Violence is a big problem, not just in the street but inside the school.” (Parent) 
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Peer group 

• “Friends are not important, I don’t have friends, I just have some people that I know.” (Adolescent) 

• “They see the older ones breaking the social rules and they admire them. They want to be like them in order to 

be accepted, to feel integrated.” (Professional) 

•  “She always spends her leisure time with one friend or alone in her room.” (Parent) 

Well-being 

• “First they should take care of the younger ones, giving them places to play, to be happy, to feel good instead of 

engaging in violence, substance use, and other risky things.” (Adolescent) 

• “The discrimination reinforces the negative image that they have about themselves … they lose the hope that 

their life will ever be different.” (Professional) 

• “Our children know that they have ‘broken legs’ since the beginning. … They become very stressed 

because they do not have documents, first they don’t exist, and then they become delinquents.” (Parent) 

Leisure time 

• “The worst thing is when we do not have anything to do.” (Adolescent) 

• “We do not have adequate structures for physical activities or leisure in the neighbourhood.” (Professional) 

• “Our children became more and more connected with Internet, TV … they are ‘addicted’ to the street.” (Parent) 

Substance  use 

• “I feel more comfortable. It’s better to dance, and it’s better to talk with the girls.” (Adolescent) 

• “Alcohol use is common … many people abuse alcoholic drinks at home and in the community. That is the 

adolescent’s example.” (Professional) 

• “Some adolescents left school, they have nothing to do. They traffic drugs, it is easy money … but most of 

them do not use drugs.” (Professional) 

• “We are always worried about our children. The problem is not the people from the neighbourhood; the problem 

is those who come from other neighbourhoods and want to buy or sell drugs.” (Parent) 

Violence 

• “Some boys ruin everything, break everything. They do not understand that it is important to have a good image.” 

(Adolescent) 

• “They are aggressive among them, with the teachers, with parents and with themselves. It is difficult to understand 

and control them.” (Professional) 

• “A black adolescent is kind of condemned. Many adolescents feel anger. We are raising delinquents, and we do 

not know what to do, or where to find help.” (Parent) 

Sexual behaviours/HIV 

• “We get information from friends and on the Internet, never from our parents. … I feel ashamed if my parents talk 

about that. … If we cannot learn at home, we should have sex education at school.” (Adolescent) 

• “They start their sexual activity too young … we have many pregnant adolescents … pregnancy is kind of an 

alternative to poor schooling and poor school expectations.” (Professional) 

• “All parents realize that HIV is a big problem, we and all society have to fight against that huge problem.” (Parent) 

•“Sexuality is a taboo … it is something that we cannot talk about … but we should break down this wall.” (Parent) 
 

Trends from HBSC national surveys 
 

Trends from the three waves of HBSC national surveys of school-aged children 

suggest that tobacco use is decreasing and alcohol (except for “getting drunk”) and drug 

use are stable. Youngsters seem to eat less healthily, diet more frequently and seem 

unhappier about their physical appearance. Physical activity seems to be increasing 

among youngsters in parallel with an increase in sedentary behaviours, such as 

“surfing” on the Internet, playing video games on TV and using live “chat” web sites. 
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Violent episodes in schools (bullying) have tended to decrease slowly but 

steadily since the HBSC 1998 survey, especially among those with “victim” status. 

Students tended to perceive their health as being better and repor

graphics in Fig. 3 distinguishes trends from the three HBSC 

Portuguese surveys in relation to gender and age group differences. Three items related 

to mental health were considered: feeling depressed/low; feeling irritable; and feeling 

nervous. The general profile indicates an increase in poor sense of well-

to 2002, with a recovery in 2006. 

According to data from the 2006 survey (3), about half of the adolescents 

reported having professional health resources available within their schools (specific 

or other health professionals). The national aim is to ensure this 

number reaches 100% by the end of the current academic year. 

rends in three HBSC Portuguese surveys by gender and age 

positive health 

 

Violent episodes in schools (bullying) have tended to decrease slowly but 

steadily since the HBSC 1998 survey, especially among those with “victim” status. 

Students tended to perceive their health as being better and reported fewer 

trends from the three HBSC 

Portuguese surveys in relation to gender and age group differences. Three items related 

to mental health were considered: feeling depressed/low; feeling irritable; and feeling 

being from 1998 

, about half of the adolescents 

reported having professional health resources available within their schools (specific 

or other health professionals). The national aim is to ensure this 
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Policy context and intervention 

 

Portuguese studies (13) suggest the need for a global community intervention 

within adolescents’ contexts (family, school, community) to promote the health 

knowledge and personal and social skills that will lead to healthy choices and lifestyles. 

The specific case of poor adolescents with mainly ethnic minority backgrounds who 

lack Portuguese language skills and face social exclusion and social problems should be 

addressed not only from the point of view of preventing risk behaviours, but also of 

promoting well-being, a sense of belonging, social support and inclusion (4–6,10–13). 

Hobbies and leisure activities such as music, sports, drama, arts and dance are 

important parts of living and learning, emphasizing the importance of leisure to 

adolescents. Leisure-time activities have partly taken over the educational role formerly 

provided by schools and parents (14) and provide enriching opportunities for children to 

interact with peers (15). This suggests the relevance of a selective preventive 

intervention aimed at creating alternatives for young people to help them respond to 

issues such as social exclusion, feeling unhappy and poor interpersonal relationships in 

a positive way and enhance their search for well-being, personal competence and social 

participation. 
 

National health promotion proposal by GTES 

 

The Ministry of Education created the GTES in 2005 to come up with proposals 

to ensure health education was included in the curricula of all schools in Portugal by 

2007. The group had three senior researchers and university professors (one psychiatrist 

who coordinates the group, one health psychologist and a gynaecologist) and a career 

high-school teacher. 

The preliminary GTES report was presented in October 2005, prescribing that 

health education would be compulsory across all schools and calling for students’ and 

parents’ active participation. The report stated that health education should be offered 

from first to ninth grade in all school subjects. It should be included within “areas 

curriculares não disciplinares” [“non- disciplinary curricular areas”], which consist of 

three elements: “project area”, “tutored study”, and “civic education”. It was proposed 

that at least one of those areas should be devoted to health education and at least one 

hour monthly would focus on sexual education. 
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The report prescribed that health education should involve all students in an 

active way and should aim to develop their knowledge, autonomy, responsibility, ability 

to make sound individual choices and propensity for social participation. Four main 

priority intervention areas were identified: 

•  substance use 

•  sexuality, sexually transmitted infection (STIs) and HIV prevention 

•  nutrition and physical activity 

•  violence prevention and well-being/mental health. 

 

Each school was asked to nominate a teacher to coordinate health education and 

promotion and liaise with parents and local health centres. It was recommended that all 

schools develop health committees in which pupils could voice their opinions while 

being supported by a teacher or health professional from the local health centre. This 

measure was made mandatory for all secondary schools. The 2006 HBSC survey 

reported 31% of schools having a health committee. 

GTES has recommended that schools should develop strategies to promote 

inclusion to involve all pupils regardless of gender, age, special needs, social and 

economic status and ethnicity. This will help to prevent academic maladjustment and 

school failure and reduce school drop-out rates. One of the suggested strategies is to 

introduce workshops or school clubs to help pupils develop personal and social 

competencies and increase their sense of autonomy and participation. 

Peer education and tutoring in health-relevant areas was recommended for 

twelfth-grade and university students. A significant example of how this 

recommendation has been enacted can be found in an initiative with a group of fourth-

year Lisbon University medical students who were trained in sexual education and 

AIDS prevention during 2001. The idea now is to extend this strategy among 

adolescents in school settings; it is already in operation throughout the five regions of 

Portugal. 

Through an association (the Comunidade contra a SIDA [Community against 

AIDS]) created to progress the strategy. GTES visits to local projects in schools 

throughout Portugal have found that several are implementing the model of supporting 

twelfth-grade pupils to peer-tutor younger peers, a model GTES has now adopted as 

good practice (16). 
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The Portuguese Institute for Sports, the NationalAgency against HIV/AIDS and 

the NationalAgency against Drugs and Dependencies are close partners in the current 

GTES proposal, adding their institutional efforts to promoting this new national policy. 
 

National Agency against Drugs and Drug Addiction 
 

The National Agency against Drugs and Dependencies has a solid history of 

collaboration with the Ministry of Education and believes that partnership and 

coordinated policies lead to better results. 

National Agency against Drugs and Dependencies guidelines complement GTES 

guidelines. They target 11–14-year-olds and focus on increasing academic achievement, 

strengthening links between students and schools, reducing the probability of school 

failure and increasing family and community involvement. The Agency also 

collaborated with GTES on developing a manual for teachers and pupils dealing with 

substance use and well-being. 
 

National Agency against HIV/AIDS 

 

The National Agency against HIV/AIDS, in coordination with GTES policy, 

developed a competition, “Learning to prevent HIV/AIDS”, which challenged students 

and teachers from basic and high schools to develop materials promoting HIV/ AIDS 

prevention. The challenge of healthy competition and the incentive of winning a school 

or class prize encouraged 189 submissions from 87 different schools, involving 2227 

pupils, during 2006. A judging panel (which included the GTES National Coordinator) 

selected 24 works to go on to a second phase. Those successful groups were asked to 

make a ten- minute presentation to the judges and fellow competitors during a public 

session. Evaluation of submissions was based on their originality, content, 

communicative efficiency and applicability. 
 

Physical education promoting positive health and mental health 

 

Physical education, as defined in the official curriculum, not only inluences 

physical health, but also affects quality of life and general sense of well-being. A 

Portuguese Institute for Sports project specifically designed for Portuguese schools aims 

to change lifestyles and promote health through increased physical activity and sports 

participation. The Institute and the Faculdade de Motricidade Humana [Faculty of 

Human Movement] are working with GTES to provide every school with a fitness-



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

105 
 

assessment tool (the Fitnessgram (17)) with instructions on use and guidelines on 

evaluating interventions. 
 

Call for new projects and new synergies: the GTES proposal 

 

A call was put out in 2006 for schools to apply to GTES for budgetary support to 

act as models for health education and promotion in schools. Successful applicants 

agreed to comply with guidelines issued by GTES, the National Agency against Drugs 

and Dependencies, the Portuguese Institute for Sports and the National Agency against 

HIV/AIDS and to be supervised and evaluated by GTES. One-hundred and eighty six 

agrupamentos [groups of schools] applied and were supervised for one academic year. 

The number of schools in each agrupamento varied between 5 and 40, depending on 

population density. 

The ministries of education and health signed a protocol on better interaction 

between schools and local health centres after the first GTES report was published in 

2005 (16), with a responsible person (a medical doctor) appointed by the Ministry of 

Health to oversee implementation. GTES provided planning support, supervision and 

evaluations in schools through national and regional teachers’ meetings, regional 

education directorate meetings and a series of visits to schools throughout the country. 

A survey was carried out in May 2007 to fully evaluate the process. 

 

Evaluations of health interventions in schools (2004, 2006 and 

2007)  

 
Evaluation of the actions in basic schools (EB2, 3) in promotion of health and well-

being, previous to GTES intervention (2004) (18-20) 

Schools and subjects 
 

Two-hundred and fifteen schools were involved (37%), but the actual percentage 

was considerably higher (83%) as some were in fact groups of schools. Among the 

schools, 120 (63%) were involved in the ENHPS project. Students were the main target 

group within health promoting projects (82%); the remaining 18% involved adults 

(parents and teachers) or a combination of adults and students. 

The number of students involved in the projects varied between 9 and 600; the 

higher the student participation, the higher the percentage of respondents (the average 
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respondent rate being 49%). Schools reported that students were involved in defining 

project aims and specifying actions in most of the projects (60%). 

Methodology 
 

A pre-diagnostic evaluation was used in 69% of the schools (157), mostly based 

on a previous report (55%). Of evaluation approaches used, 42% had adopted a 

quantitative evaluation and 89% a qualitative one. Most projects were carried out over 

31 or 32 weeks, corresponding to the academic year. The projects focused on activity in 

the classroom (87%), during breaks (34%) or after school (52%) and, less frequently, 

during holidays or weekends (13%). 

Types of intervention 
 

Different kinds of intervention were used in the projects, including health 

workshops (56%), thematic workshops (85%), clubs (31%), personal and social 

competencies promotion (31%), sports activities (26%) and health committees (13%). 

Schools reported that 53% of teachers had previous training in these areas and 32% had 

supervision. 

The content areas for health promotion interventions are set out in Table 8. 
 

Table 8 - Content areas for health promotion interventions 
 

Substance use 57% 

Food, hygiene, oral hygiene, 56% 

Well-being, sports 21% 

Sex, HIV/AIDS and others 66% 

Violence, social exclusion and 28% 

Mental health 15% 
 

Results 

 
Between 2000 and 2003, 20% of the schools reported involvement in projects 

related to promoting positive health; 50% were involved in the ENHPS project, and half 

of teachers involved had had health promotion training. 

The schools reported positive results related to their evaluation criteria. Risk 

behaviours had reduced (36%), pupils’ participation had increased (56%), there was 
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better communication among pupils (23%) and increasing levels of self-esteem and 

autonomy (17%) were noted. 

There were also some negative results, however. These related to teachers being 

overloaded (4%), lack of specific support (21%), timetable incompatibility (14%), lack 

of ministry guidelines (4%), lack of motivation of pupils (16%) and lack of specific 

training for teachers (4%). 

Evaluation of health promoting actions in basic and secondary schools (EB2, 3+ 

secondary) included in the 2006 HBSC national survey one year after the GTES 

intervention and two years after the former evaluation. 

The 2006 HBSC survey included 125 randomly selected schools (more than 10% 

of the total number of schools). Of those, 78 (63%) answered a specific questionnaire 

aimed at identifying school health promoting practices. 

Forty-four per cent of schools were grouped. These agrupamentos had, on 

average, 14 schools, with a maximum 55, and included all grades from kindergarten to 

secondary level. The average rate of school failure was 18.5%, with a maximum of 

48%. Health promoting facilities in the schools included canteens (94%), sports 

facilities (74%), a health committee (31%) and clubs (73%). 

Teachers (91%), pupils (97%) and parents (62%) had a “good” to “excellent” 

perception of health promotion activities. Contents of health promotion projects 

included substance use (64%), nutrition (87%), physical activity (67%), hygiene/body 

image (58%) and sexuality/HIV prevention (86%). Strategies employed included active 

methodologies (63%), classes (62%), projects (37%), lectures from external guests 

(89%) and online programmes (49%). Some schools reported regular disciplines in 

which health topics were a key feature, such as physical education (65%) and natural 

sciences/biology (90%). 

“Non-disciplinary curricular areas” were used to promote interventions in the 

area of health promotion (69% civic education, 65% project area and 27% tutored 

study). Thirteen per cent of schools reported participation of families and forty-four per 

cent that all pupils got information and training in health promotion. Only 4% of the 

schools reported a specific budget for health promotion activities, with 28% having a 

psychologist, 1% a nurse and 6% other therapists or social workers. 

Overall, there was reported growth in the use of non-disciplinary curricular 

activities and increases in numbers of health rooms. Teacher training was not a major 



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

108 
 

reported difficulty, but resource optimization, management and sustainability were 

identified as problematic. 

Evaluation of health promoting actions in basic and secondary schools (EB2, 3+ 

Sec) included in the 2006 HBSC national survey two years after the GTES intervention 

and three years after the former evaluation. 

The GTES team completed their activities on 31 August 2007, after the final 

evaluation of the health education programme. The Ministry of Education proceeded to 

decide on guidelines and recommend a national structure to implement the programme. 

The evaluation methodology was based on previous international experience in 

Canada and Australia (21–28) and covered the implementation process of the national 

programme for each of the four selected areas: physical activity/nutrition; sexual 

behaviour and sexually transmitted infection prevention; substance use; and 

violence/mental health. A final instrument was distributed to all Portuguese schools 

(basic and secondary in continental Portugal) in May 2007. 

School principals sent responses to an online questionnaire to the Ministry of 

Education/Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 

[Director-General of Innovation and Curricular Development] and Gabinete de 

Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) [Bureau for Information and 

Evaluation of the Education System]. A data set was produced using the statistical 

analysis software SPSS and analysed; the procedure used by GIASE considered 

“missing values” as a separated category, which explains why lines do not add up to 

100%. 

Sample 

The total for Portuguese basic and secondary schools (B2+3 and secondary) was 

1219. The online response rate was 96% (1166 schools), producing a final valid sample 

of 1086 (corresponding to 89% of the initial sample). 

Seventy-nine per cent of schools reported that their “school project” included 

health promotion. Pupils’ adherence to the projects was either “good” or “very good” in 

71% of schools, and teachers’ adherence was “good” or “very good” in 61%. Parents’ 

adherence was lower at 13% “good” or “very good”. Physical activity contents were 

regularly addressed in 83% of schools, nutrition in 94%, substance use in 72%, and 

sexual education in 87%. Other findings are presented in Table 9. 
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Table 9 - State of art of health education and promotion in Portuguese schools 
 

Priority intervention areas of health promotion 

Physical activity/nutrition 86% 

Substance use 20% 

Sexual education 76% 

Violence/mental health 9% 

Other 3% 

Discipline(s) in which health promotion content was presented 

Portuguese language 24% 

Foreign language 20% 

Physical education 81% 

Physics and natural sciences/biology 92% 

Others 47% 

Non-disciplinary curricular areas and health education  and promotion 

1. Project área 89% 

2. Tutored study 31% 

3. Civic education 92% 

School facilities 

Sports facilities 81% 

Canteen 95% 

Health committee 41% 

Clubs 83% 

Schools’ general functioning  (current practice) 

School liaises with the community 61% 

School is a safe, pleasant and sheltering place 90% 

School values pupils’ and parents’ participation 89% 

Teachers get adequate training on health promotion issues 56% 

Pupils’ comprehension adequate to their age and culture (current practice) 

Nutrition 82% 

Physical activity and leisure 87% 

Mental health 23% 

Sexual health and sexual behavior 62%% 

Substance use 77% 

Friendships and social support 50% 

Personal and cultural identity 45% 

Bullying 18% 

Non-teaching  staff have specific training in: 

Bullying 54% 

Nutrition 49% 

Alcohol use 32% 

Tobacco use 34% 

Drug use 25% 

Risky sexual behaviour 23% 

Indiscipline 52% 

No specific training 15% 

 

 



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

110 
 

Preliminary highlights 
 

A rough comparison can be made between the results of the School Principals’ 

Survey held in January 2006, the HBSC survey carried on by the Portuguese HBSC 

team in 2006 (3) and the last nationwide survey by GTES on behalf of the Ministry of 

Education in May 2007. Analysis reveals that: 

•  13% of parents were involved in school life (no change from 2006); 

•  sports facilities increased from 74% to 81%; 

•  canteen provision increased from 94% to 95%; 

•  “health rooms” provision increased from 13% in 2001, to 31% in 2006, and to 41% in 

2007; 

•  physical activity content of curricula increased from 67% to 83%, with school sports 

in 88% of all schools; 

•  nutrition element of curricula increased from 87% to 94%; 

•  sexual education, sexually transmitted infection and HIV prevention curricular 

contents increased from 86% to 87%, with 93% of all pupils reported to have been 

included in training activities in school; 

•  substance use contents increased from 64% to 72%, with 87% of all pupils included in 

preventive actions on drug use and 90% included in preventive actions on alcohol and 

tobacco; 

•  health education in physical activity classes increased from 65% to 81%; 

•  health education in biology classes increased from 90% to 92%; 

•  health education in “project area” increased from 69% to 89%; 

•  health education in “tutored study” increased from 27% to 31%; and 

•  health education in “civic education” increased from 69% to 92%. 
 

Large increases were seen not only in facilities to promote pupils’ health (such 

as the provision of health rooms), but also in initiatives designed to present and discuss 

health issues with pupils. Significantly, the increases have been achieved within the 

regular school curricula (physical education and biology classes) and also in the non-

disciplinary curricular areas (project area, tutored study and civic education), which 

increases the chances of the changes becoming fundamental parts of school culture and 

being sustainable over the longer term. 
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Lessons learned 
 

Promotion of protective factors should be the essence of health promotion. 

Preventive work must focus on individual life contexts to achieve an effective decrease 

in risk-taking behaviours, making best use of available resources and promoting the 

development of personal and social competencies. Individuals with these kinds of 

abilities have a greater capacity to adapt to different situations and to deal with adversity 

(5,6,13). 

Having special needs or living with a chronic disease are factors potentially 

linked with mental health problems and greater risk-taking behaviours. Research 

confirmed that healthy lifestyles can be a protective factor against chronic disease in 

relation to conditions such as type 2 diabetes in adulthood, and there is evidence that it 

can have a similar effect among adolescents (29). 

Belonging to an ethnic minority, specifically migrant adolescents coming from 

an African Portuguese-speaking country and Brazil, and having low socioeconomic 

status are also linked to mental health problems and greater risk-taking behaviours. Low 

socioeconomic status among young people from ethnic minority communities is a 

fundamental factor to address in health promotion research and interventions. It is 

believed that this issue must be tackled mainly from the perspective of promoting and 

assuring school success as the only way to stop a typical pattern of “poverty–>social 

exclusion–>school failure–>health- compromising behaviours–>school dropout–>under 

or unemployment–>social exclusion–>poverty” (7–10,13). 

Finally, it must be stressed that holding qualitative focus groups with young 

people is very important in giving them a platform from which to air their views and 

concerns. 

The authors are now in a position to make the following recommendations. 

1. School and leisure time are good starting-points for cross-cultural and 

intercultural health promotion. Adolescents, parents, schools, peer groups and the wider 

community must be involved in the process. 

2. Social and personal skills promotion programmes have a place in building on 

positive aspects of health and lifestyle as a way to help adolescents to: 

•  identify and solve problems 

•  manage interpersonal conlicts 
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•  identify and manage emotions 

•  develop interpersonal communication skills 

•  assert personal rights 

•  resist peer pressure 

•  choose and maintain a healthy lifestyle. 

3. There is a need for global community interventions within adolescents’ life 

contexts (family, school, community) to promote personal and social skills. The final 

aims of interventions should be the promotion of well-being, competence and 

autonomy, a personal sense of responsibility, belonging and personal achievement, and 

social participation and commitment. Attention should be paid to developing 

partnerships between schools and families (the research suggests weak family 

involvement in their children’s school life). 

4.Particular attention has to be paid to adolescents living in poor neighbourhoods 

and who come from ethnic minorities, as there is a greater danger that they will suffer 

social exclusion, discrimination, stigmatization and challenging social problems, all of 

which are related to the development of mental health problems. The same was stressed 

for pupils with chronic diseases, special education needs or special health needs. 

5. All professionals involved need adequate skills and training to be aware of 

and to meet the specific needs of target populations. 

6. Biology and physical education teachers, psychologists, nurses, social workers 

and school doctors seem to have been selected to join efforts to meet pupils’ needs and 

promote their health and well-being. But every teacher and school-related professional 

should have a specific training that includes health issues, either during undergraduate 

or postgraduate studies or as part of lifelong learning. 

7. Networking and reorganization of services and resources are necessary. A 

permanent grant is to be awarded to every school annually; its use will be systematically 

evaluated through costïbenefit analysis. 

8. The evaluation carried out in Portuguese schools in May 2007, from which 

only preliminary results have been presented, is strongly recommended to be repeated 

yearly to properly address school needs in the area of health promotion and to monitor 

interventions 

  



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

113 
 

References 
 

1. Matos MG, Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde. A saúde dos adolescentes 

Portugueses [Portuguese adolescents’ health]. Lisbon, Edições FMH, 2000 

(www.aventurasocial.com, accessed 24 February 2008). 

2. Matos MG, Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde. A saúde dos adolescentes 

Portugueses (quatro anos depois) [Portuguese adolescents’ health: four years 

after]. Lisbon, Edições FMH, 2003 (www.aventurasocial.com, accessed 24 

February 2008). 

3. Matos MG, Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde. A saúde dos adolescentes 

Portugueses hoje e desde há oito anos [Portuguese  adolescents’ health: now and 

in the last eight years]. Lisbon, Edições FMH, 2006 (www.aventurasocial.com, 

accessed 24 February 2008). 

4. Simões C, Matos MG, Batista-Foguet JM. Personal and social features in 

adolescents’ health. Minutes from the 3rd European conference on positive 

psychology, Braga, Portugal, July 2006. 

5. Matos MG, Simões C, Sacchi D. Adolescenti, stile di vita e salute: ricerca e 

intervento [Adolescents, lifestyles and health: research and intervention]. 

Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale [Cognitive and Behavioural 

Psychotheraphy], 2004, 10:2:133–150. 

6. Simões C. Resiliência, saúde e desenvolvimento [resilience, health and development]. 

In: Matos MG, ed. Comunicação e gestão de confiitos e saúde na escola 

[Communication, confiict management and health in schools]. Lisbon, 

CDI/FMH, 2005. 

7. Gaspar T, Matos MG, Gonçalves A. Saúde dos adolescentes migrantes [Migrant 

adolescents’ health]. In: Matos M, ed. Comunicação, gestão de confiitos e saúde 

na escola [Communication, confiict management and health in school]. Lisbon, 

FMH, 2005. 

8. Matos MG, Gaspar T. Ces adolescents qui viennent d’ailleurs. Paris, Fondation de 

France, International Association of Adolescent Health, 2003. 

9. Matos MG, Gaspar T, Gonçalves A. Adolescentes estrangeiros em Portugal: factores 

ligados ao risco e à protecção [Foreign adolescents in Portugal: risk and 



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

114 
 

protection issues]. Psicologia, Doenças & Saúde [Psychology, Diseases & 

Health], 2004, 5:1:75–85. 

10. Matos MG, Gonçalves A, Gaspar T. Aventura social, etnicidade e risco: prevenção 

primária do VIH em adolescentes de comunidades migrantes [Social adventure, 

ethnicity and risk]. Lisbon, CMDT/IHMT/UNL & FMH/UTL, 2005 

(www.aventurasocial.com, accessed 24 February 2008). 

11. Matos MG et al. Anxiety, feeling depressed or low and peer relationships during 

adolescence: results from the Portuguese national Health Behaviour in School-

aged Children survey. European Journal of Psychology of Education, 2002, 

XVIII:1:3–14. 

12. Matos MG, Dadds M, Barrett P. Familyïschool issues and the mental health of 

adolescents: post hoc analysis from the Portuguese national Health Behaviour in 

School-aged Children survey. Journal of Family Studies, 2006, 2:261–274. 

13. Matos MG, ed. Comunicação, gestão de confiitos e saúde na escola 

[Communication, confiict management and health in school]. Lisbon, FMH, 

2005. 

14.  Aittola T. Unconventional learning environments of young people. In: Helve H, ed. 

Unification and marginalization of young people. Youth research, 2000 

programme. Helsinki, The Finnish Youth Research Society, 1998:151–160. 

15. Telama R, Nupponen H, Piéron M. Physical activity among young people in the 

context of lifestyle. European  Physical Education Review, 2005, 11:2:115–137. 

16. Relatório preliminar:  educação sexual/educação para a saúde [Health education in 

Portuguese schools: preliminary report]. Lisbon, GTES/GDIDC/ ME, 2005. 

17. FITNESSGRAM, Manual de aplicação [User’s manual]. Lisbon, Cooper Institute 

for Aerobic Research, Faculdade de Motricidade Humana, 2004. 

18. Matos MG et al. Evaluation of health promotion in schools. Internal paper 

developed for the Ministry of Education, 2004. 

19. Matos MG, Aventura Social Team. Evaluation of health promotion in schools, 

principals’ survey during Portuguese HBSC, 3rd wave. Internal paper, 2007. 

20. GTES/DGIDC/ME. Evaluation of health promotion in schools – evaluation of 

GTES intervention 2004-2007. Internal paper developed for the Ministry of 

Education, 2007. 



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

115 
 

21. Creating a healthy school using the healthy report card:  an ASCD action tool. 

Alexandria, VA, ASCD, 2007 (www.healthyschoolcommunities.org/ 

HSRC/pages/navigationcontent/AboutLink1.aspx, accessed September 2007). 

22. St Leger J. Protocols and guidelines for health promoting schools. Promotion and 

Education, 2205; 12:3–4:145–149. 

23. Lohrmann DK. Creating a Healthy School Using the Healthy School Report Card: 

An ASCD Action Tool. Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development, 2005. 

24. McCall D. A quick scan of existing school health related self-assessment tools. 

Unpublished. 

25. McCall D. Assessment of the organizational capacity of provincial/territorial 

ministries. Ontario, Canada, School Health Research Network, 2007. 

26. Patton G et al. Promoting social inclusion in schools: a group-randomized trial of 

effects on student health risk behavior and well-being. American Journal of 

Public Health, 2006, 96:9:1582–1587. 

27. Communities and schools promoting health [web site]. Surrey, CA, Shannon & 

McCall Consulting Ltd, 2000 (www.safehealthyschools.org/index.htm, accessed 

28 July 2008). 

28. The school safety survey – version 2.0. University of Oregon College of Education, 

the Institute on Violence and Destructive Behaviour, 2003 (http:// 

www.pbis.org/files/safetysurveyword.doc, accessed 13 September 2007). 

29. Serrabulho, L, Matos MG. The health and lifestyles of adolescents with type 1 

diabetes. Lisbon, Portuguese Diabetes Association & FMH/UTL, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo 3 – Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools  

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estudo 4 – Youth friendly health services and policies in Portugal l 

117 
 

 

Estudo 4 – Youth friendly health services and policies in 

Portugal
IV72

 
 
 

Executive summary 
 

The plano nacional de saúde  juvenil (PNSJ) [national youth health plan] included 

in the national health plan of 2006 specified youth health, including treatment and 

interventions with adolescents, as a priority. The youth health plan focuses on physical 

and human resources, logistics, services and health staff training. 

Education is compulsory until the 9th grade in Portugal (this will be extended to 

the 12th grade in 2009/2010). Many measures are in place to improve school dropout 

(including the programme “New opportunities” and economic incentives to families) and 

retention (special educational programmes, remedial teaching, special needs education 

and special support) rates. 

In 2005, the Ministry of Education decided to change health education in 

Portuguese schools to a regular, long-term, sustainable process. It created a working 

group, the Grupo de Trabalho para a Educação Sexual/ Educação para a Saúde (GTES) 

[Working Group on Sexual Education/Health Education] to present proposals to ensure 

by 2007 countrywide coverage of a schools curriculum that included health. GTES’ 

proposal, which subsequently became public policy and law, defined health education as 

compulsory across all school subjects and called for students’ and parents’ active 

participation. 

The approval of Law 60/2009 in August 2009 enabled and reinforced public 

policies on health promotion in schools, particularly in relation to sexual education (now 

compulsory nationally from 1st to 12th grade). This law sets out that in 2010, all schools 

will have a “health space” where students can voluntarily access confidential health care 

and counselling. These “spaces” will operate within schools’ jurisdiction and will be 

supported by a protocol with regional health centres and by a teacher-training initiative 
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focusing on issues such as health promotion, counselling, sexual education and 

contraception. 

Health and psychological counselling services in universities in Portugal are still 

somewhat limited. 

These services face numerous obstacles, such as lack of economic and institutional 

support, scarce human resources and the absence of a formal framework of government-

recognized support services for higher education students. Guidelines for psychological 

support services for higher education students were set out in Parliament Resolution 

71/2000, dated 7 November 2000, which addresses the need for interventions on risk 

factors and behaviours among teenagers and youth. 

A variety of organizational models for youth-friendly health services (YFHS) 

provision exists within national health services in Portugal. At primary care level, 

municipalities have specific health services for youth supported by local health centres, 

youth centres and activity from independent organizations. In relation to adolescent-

friendly specialized care in paediatric units, the adolescent outpatient clinic at Hospital de 

Santa Maria in Lisbon is a pioneering unit that was established in March 1996 as the first 

such clinic inside a department of paediatrics in the country. Its development reflected the 

recognition of a complete lack of such health services in the country at the time. 

Given the successful experience with the Hospital de Santa Maria, Portugal is 

currently in the process of reorganizing health care services with the aim of creating 

conditions for universal adolescent attendance at departments of paediatrics. While there 

are still limitations in adolescent health care resources in Portugal, not only in relation to 

structural conditions but also in specific professional training and the availability of 

appropriately trained professionals, other relevant innovative initiatives are under way in 

the country; these are cited at the end of the case study. 
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Introduction 
 

Youth health and health education − context 
 

Adolescents are to some extent a group who fail to engage with medical 

services.  Health services that attempt to specifically address the needs of 

adolescents began in the 1980s through the national education and health systems. 

This process is not complete, however, with a range of different and not completely 

integrated organizational models evident in health services (emergency services, 

adolescent units and primary health care) and the education system (including 

school health, university health and counselling services and health education). 

The most prevalent cause of mortality in young people in Portugal − road 

traffic accidents − is the same as that of other European countries. Portugal, 

however, has a relatively good record in relation to mortality in young people due to 

road traffic accidents, with chronic diseases (diabetes, epilepsy, asthma and 

cardiopathologies) being more frequent reasons for seeking medical care during 

youth. 

The plano nacional de saúde juvenil (PNSJ) [national youth health plan] 

included in the national health plan of 2006 specified youth health, including 

treatment of, and interventions for, adolescents as a priority. The plan includes: 

• physical and human resources; 

• logistics; and 

• staff training as general practitioners, paediatricians,  gynaecologists, 

nurses, social workers, nutritionists and exercise scientists. 
 

Hospital facilities include: 

• beds adjusted to adolescents’ dimensions 

• gender-separated bedrooms 

• academic supervision and leisure facilities 

• a holistic approach, minimizing bureaucracy 

• staff trained in non-discriminatory practice 

• measures to reduce waits in waiting rooms 

• a special focus on empathy and confidentiality. 
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Education is compulsory until the 9th grade in Portugal (this will be extended to 

the 12th grade in 2009/2010). Average dropout rates are 36%, and average grade 

retention is 10% in 1st to 6th grade and 20% from 7
th 

to 9th grade. Many measures are 

in place to prevent both school dropout (including the programme “New opportunities” 

and economic incentives to families) and retention (special educational programmes, 

remedial teaching, special needs education and special support) rates. 

In terms of economic status, fewer than one third of adolescent pupils have one 

parent with a university degree. Students who attend a public university have access to 

social services that include housing facilities, health services and psychotherapy and 

counselling services. 

Both health and education systems have specific protocols with other agencies 

devoted to youth services. These include: 

• different structures within the Ministry of Health; 

• schools and universities; 

• the Instituto Português da Juventude (IPJ) [Portuguese Institute for Youth]; 

• recreation associations; 

• sport associations; 

• musical and performance arts organizations; 

• municipalities; 

• nongovernmental organizations (NGOs) in the area of sexual health, adolescent 

pregnancy, family violence, poverty, minorities, disadvantaged youth and 

HIV/AIDS; and 

• cultural institutions. 
 

Priorities in youth health in past years have tended to concentrate on biological 

issues (immunization, physical development monitoring, screening for infectious 

diseases, dental health, nutrition and ophthalmic and audio screening). More recently, a 

focus on nutrition, physical activity and prevention of substance misuse, unplanned 

pregnancy, STIs and interpersonal violence has emerged, with an emphasis on 

encouraging small but sustainable steps towards a healthier lifestyle. This involves the 

development of personal competences and promoting youth participation and the 

involvement of peers, family and teachers. 
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According to the WHO Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

study, Portuguese children aged 11−15 years can be considered “average” in the Europe 

context in relation to substance use, sexual health, nutrition, physical activity, mental 

and physical well-being and relationships with friends. They are above average in fruit 

intake and in not missing breakfast, but have a lower classification in relation to school 

well-being, school stress and perception of school competence. Other international 

studies (such as the Programme for International Student Assessment (PISA) study and 

the Innocenti Report Card) confirm aspects of these findings, but they also distinguish 

Portuguese youth as having better family and peer support compared to many other 

countries. 

Parliament approved Law 3/84 on “The right to sex education and family 

planning” in 1984. This law was further regulated through Dispatch 52/85, which 

exhorted health centres to create youth-friendly health services (YFHS). The law and 

the dispatch ended the requirement for parental consent and enabled every viable youth 

(that is, those who had achieved reproductive function) to access family planning 

consultations. This remains the legal framework underpinning YFHS, with young 

people’s confidentiality being protected through the application of established clinical 

guidelines by health care staff (doctors, nurses, psychologists and social workers). 

 

Health promotion in schools and collaboration with national agencies 

 

In 2005, the Ministry of Education decided to change health education in 

Portuguese schools into a regular, sustainable process. It created a working group, the 

Grupo de Trabalho para a Educação Sexual/ Educação para a Saúde (GTES) [Working 

Group on Sexual Education/Health Education] to present proposals to ensure by 2007 

countrywide coverage of a schools curriculum that included health. The GTES team 

started work in June 2005, and their proposal, subsequently accepted into public policy 

and law, prescribed that health education would be a priority that would be compulsory 

in schools across all subjects, and called for students’ and parents’ active participation. 

From 1st to 9th grade, health education should be included: 
 

• across all school subjects, explicitly in each “class project”, and evaluation; 

and 
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• as part of national curriculum provision in four areas: “Project area”, “Tutored 

study”, “Citizenship education” and “ School option”. 
 

It was proposed that at least one of the four areas would be devoted to health 

education and at least one hour a month would focus on sexual education. Health 

education should involve all students, calling for their active participation with the aim 

of developing knowledge, autonomy, responsibility, individual choices and social 

participation. 

Four main health issues for priority intervention were identified: 

• substance use 

• sexuality/STIs and HIV prevention 

• nutrition and physical activity 

• violence prevention and mental health and well-being. 

 

Portugal has been involved in the European Network of Health Promoting 

Schools (ENHPS) since the 1990s and is now part of its successor network, Schools for 

Health in Europe (SHE), but national policy now requires every school to conform to 

health promotion standards. Additionally, it was recommended for all schools 

(mandatory in secondary schools) that a health cabinet, “Health space”, be created. This 

is a place in the school in which pupils can be individually seen and supported by a 

reference teacher or health professional supplied by the local health centre. A number of 

schools are now developing this concept. 

Following GTES recommendations, Law 995/2005 of 16 December 2005 stated 

that health education should be compulsory in schools and that a teacher in every 

national school should be nominated as the “health coordinator”. There is now a school 

education plan in each school that includes health education for all and defines schools 

as health-friendly environments. Pupils, guided by a teacher, must explore subjects 

related to mental health, environmental education or sexuality on a weekly basis and 

must dedicate a minimum of one hour every month to acquiring other competences, 

such as those associated with gender equity and ethics. 

From 2007 to 2009, the proportion of schools which provided health education 

rose from 79% to 95%. In 2009, 43% of schools had a “Health space” addressing health 
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issues with pupils, and 83% had a youth club focusing on cultural, sports and leisure 

issues (which may also include health topics). 

The Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 

[Director-General of Innovation and Curricular Development] held a competition in 

2009 aimed at preventing violence in schools. This is intended to become an annual 

event. Around 250 schools were included and 500 projects were taken forward by 1000 

pupils. Specific teacher training was also included. 

Another DGIDC competition run in close partnership with the national agency 

against HIV was also launched in 2009. This one aimed to encourage debate in schools 

on preventing STIs, particularly HIV: 216 projects were submitted and awards were 

granted. Again, this is now an annual event. 

Law 60/2009, which gives statutory support to public policies on health 

promotion in sexual education in schools (nationally compulsory from 1st to 12th 

grade), was approved on 6 August 2009. This law sets out that in 2010, all schools will 

have a “Health space” where students can voluntarily access confidential health care 

and counselling. These “spaces” will operate within schools’ jurisdiction and will be 

supported by a protocol with regional health centres and by a teacher-training initiative 

focusing on issues such as health promotion, counselling, sexual education and 

contraception. Partnerships involving the DGIDC and other public structures, 

institutions and organizations have been arranged. These are outlined in the following 

section. 

 

National platform against obesity  

The national platform against obesity (http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt) 

is supported by the Ministry of Health and runs roadshows for schools aiming at 

promoting healthy lifestyles, exercise and healthy and balanced nutrition. 
 

Alto Comissariado da Saúde – Plano Nacional de Saúde [High Commissioner for 

Health – National Health Plan] 

The High Commissioner for Health (http://www.acs.min-saude.pt), in collaboration 

with the Ministry of Education, regularly promotes meetings and debates for young 

people. 
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National Agency against HIV/AIDS  

The competition “Learning to prevent HIV/AIDS” reflected a strategy developed in 

coordination with GTES policy which aimed to challenge students and teachers from 

basic and high schools to develop materials to promote HIV/AIDS prevention. 
 

Submissions were evaluated for their originality, content, communicative 

prowess and applicability. 

Currently, the National Agency against HIV/AIDS (http://www.sida.pt) is 

preparing a travelling exhibition of the 24 best submissions from the schools that 

participated in the competition. The aim of the exhibition is to promote healthy 

lifestyles and prevent STIs through a range of dynamic activities presented in schools 

for a week. 
 

National agency for sports 

The Instituto de Desporto de Portugal (IDP) [Sports Institute of Portugal] 

(http://www.idp.pt) is currently implementing two major projects specifically designed 

for Portuguese schools. The main objective is raising awareness of the importance of 

lifestyle changes and positive health promotion through increased physical activity and 

involvement in sport. 
 

The IDP also takes an active part in intersectoral national projects addressing 

problems such as drug abuse and addiction and their relationship to physical and mental 

health, within the wider scope of sports training. In addition, IDP works with GTES and 

the Faculdade de Motricidade Humana (FMH) [School of Human Kinetics] to provide 

every school with an instrument to assess fitness that also includes guidelines for 

interventions, and for intervention evaluation, in the area of physical education. 
 

National agency for drug prevention 

Young people constitute an increasingly important group for the national agency for 

drug prevention, the Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) [Institute for Drugs 

and Drug Dependency] (http://www.idt. pt). The IDT produced an action plan for 2004 

to 2012 which presents selective interventions focused on at-risk vulnerable groups that 

aim to complement universal interventions applied by schools, municipalities and youth 

centres. An information system that allows monitoring and evaluation of interventions 

has been created. 
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IDT’s focused intervention programme aims to promote ways of developing 

evidence-based national projects in addiction prevention. The projects must meet the 

problems of specific groups by including a rigorous and structured system of quality 

criteria in selection, monitoring and evaluation processes. The specific objectives of the 

programme are to develop selective preventive interventions for children and vulnerable 

youth and individuals who use psychoactive substances in recreational settings. The 

programme also promotes specific skills to cope with risks associated with the use of 

psychoactive substances and aims to develop interventions for families. 

The regional IDT community-based integrated project is a multidisciplinary 

resource located in Porto that is implemented and maintained by IDT local services. Its 

main goal is to provide a clinical counselling facility for children and young people in 

collaboration with locally available services. The technical team includes psychiatrists, 

psychologists, sociologists and social workers. 

Several clinical activities have been developed to cover a number of strong 

indicators. The clinical responses offered to children and young people include not only 

first consultations, but also psychological evaluation, forensic examination, school-

based initiatives and municipal interventions. The goals are to: 
 

• create a physical environment in which children and young people can access 

specialized counseling (this clinical resource approaches the family as a whole); 

• provide information to the community and promote training for young people 

on specific skills to deal with the risk and decrease prevalence; 

• encourage professionals to monitor interventions with vulnerable groups in 

the community; 

• promote and collaborate in scientific projects supported by universities and 

schools, among others;  

and 

• provide systematic training for, and monitoring of, the team of professionals. 
 

The national IDT plano operacional de respostas integradas (PORI) [operational 

plan for integrated responses] is a structural measure that highlights accurate diagnosis, 

which is fundamental to the development of a field intervention. PORI has sequential 

phases and is achieved through the creation of programmes of integrated responses in 

each identified territory. The programmes of integrated responses specifically integrate 
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interdisciplinary and multisectoral interventions related to some or all areas of the IDT 

mission (prevention, treatment, harm and risk reduction and reintegration), depending 

on the diagnoses results of a territory identified as a priority. 

The national diagnosis put in place in 2006/2007 led to the identification of 163 

territories in continental Portugal where an integrated intervention on drug use was 

needed. The national diagnosis was developed by IDT local and regional structures in 

partnership with about 900 public and private entities. The WHO rapid assessment and 

response methodology was chosen for the diagnosis of each selected territory, which 

allowed a comprehensive assessment to be made in a short period of time. 

With the diagnosis, it was possible to identify needs that had not been met in the 

territories. To fulfil these needs, IDT offered technical and financial support to projects 

from NGOs. Fifty-one programmes of integrated responses will be implemented in 2009 

to meet 124 identified needs in several areas, mainly prevention. Fifty-two prevention 

projects are in progress, mainly concerning youth people in settings such as schools, 

recreational contexts and in the streets. The projects are developed by an NGO which is 

supported technically and financially by IDT, with the monitoring and evaluation 

functions carried out by a group of institutions which directly or indirectly participated 

in each programme. These include local authorities, schools and local primary health 

services. 

Another 24 programmes will be implemented in 2010, dealing with 31 identified 

needs in several areas; 18 of these are prevention projects. 
 

Health in universities 
 

Psychological counselling services in higher education in Portugal are still 

somewhat limited (1), as they face numerous obstacles such as the lack of economic and 

institutional support, scarce human resources and the absence of a formal framework of 

government-recognized support services for higher education students. Guidelines for 

psychological support services for higher education students were set out in Parliament 

Resolution 71/2000, dated 7 November 2000, which addresses the need for 

interventions on risk factors and behaviours among teenagers and youth. 

Counselling services focus on promoting personal development, risk prevention 

and interventions on clinical issues. These services address (individually or in groups) 

multiple and complex problems, such as: 
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• personal and developmental issues 

• issues related to self, health and well-being 

• stress and anxiety in the academic context 

• study skills and time management strategies 

• interpersonal relations 

• entrance into employment 

• psychopathological issues. 
 

Consulting and supervision activities are also valued and pursued in some of 

these services. 

Counselling services may be attached to university departments, to psychology 

departments of higher education institutions, to the main structure of universities 

(dean’s office or academic services) or to their social services. The majority are fully 

financed by the host institution, but some generate their own income through 

consultation fees, training fees or research-related income. 

Despite their diversity, counselling services in higher education institutions 

share common goals, such as: 
 

• supporting the academic community in the promotion of students’ physical 

and psychological well- being; 

• promoting student personal and social development; and 

• promoting health in the academic community, with an emphasis on student 

health. 
 

Psychological counselling has been developed using different approaches, the 

most common of which are dynamic therapies, behaviour and cognitive-behaviour 

interventions, social skills training and the construction of social support networks. 
 

Psychological support services in higher education networks  

Psychological support services in universities have tended to include several models and 

intervention techniques. Their structure varies according to the institution, staff training 

and personal dynamics. Because of this and a desire to encourage cooperation, mutual 

support and resource optimization, the idea of organizing a network that would include 

all such services arose. 
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The network started in 2000 under the name Reed dos Serviços de Aconselhamento 

Psicológico do Ensino Superior – Associação Profisssional (RESAPES –AP) 

[Psychological Support Services in Higher Education Networks – Professional 

Association] and was officially established through law published in the Official Journal 

on 17 January 2005. 
 

RESAPES –AP focuses on the strengthening of counselling services in higher education 

through providing staff training and by promoting efforts to enlarge the network. It aims 

to promote experience exchange, mutual support and cooperation on training and 

scientific approaches, and to support integrated action on the definition of frame sets, 

financing and staff and in the construction of a common identity and ethical code. 
 

Youth-friendly health services in the national health service 
 

There is a variety of organizational models for youth-friendly health services 

provision within the national health services. 
 

Youth-friendly health services at primary care level 

Municipalities have specific health services for young people that run alongside 

local health centres, youth centres and independent facilities. Regional administrations 

of health include health centres with specific youth-friendly services: some of these 

services offer a simple extra facility for youth (such as reproductive health consultations 

and free access to contraceptives), but others are far more sophisticated and include 

several specific facilities (immediate access to consultations and an integrated health 

approach from a multidisciplinary team, for instance). 

Schools now have a specific partnership with local health centres to promote 

school health following the signing of a protocol by the Ministry of Education and the 

Ministry of Health in 2005. The Directorate of Health has a web site which maps health 

services for young people that are delivered in collaboration with schools 

(http://www.dgs.pt). 

Health service teams work with teachers on school health issues in the 

nondisciplinary areas of the national curriculum. This work is focused on sexual 

education, substance use, nutrition, physical activity, violence prevention and mental 

health. Interventions are always carried out in partnership with teachers and involve all 
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pupils, calling for their active participation and aiming to develop their knowledge, 

autonomy, responsibility, ability to make choices and social participation. 
 

Adolescent-friendly specialized care in paediatric units 

Adolescent outpatient clinic 

The adolescent outpatient clinic was established in March 1996 in the 

Department of Paediatrics at the Hospital de Santa Maria. It was the first such clinic to 

be established inside a department of paediatrics in the country and was developed as a 

result of the recognition of a total lack of global, adolescent-friendly health services in 

the country at the time. 

An interdisciplinary team from three departments (paediatrics, gynaecology and 

psychiatry) was built to concentrate resources in one clinic, enabling adolescents to 

access adequate responses to their health care needs without having to look for answers 

throughout the complex maze that the hospital represents to a young person. The team 

consists of two full-time senior paediatricians with expertise in adolescent medicine, 

one full-time senior psychologist, one senior gynaecologist, one nurse and one social 

worker. 

To date, we have provided training in adolescent medicine and health for 45 

paediatricians, 25 psychologists and 9 family doctors. The goals of the training are to: 
 

• provide a global adolescent health care approach; 

• develop a curriculum in adolescent health care both at undergraduate (last two 

years of medical school) and postgraduate levels, including paediatric residents, 

family doctors and psychologists; 

• provide continuing education sessions on adolescent health to general 

practitioners at the Lisbon subregional health department; 

• work with health care centres within the hospital’s geographic area; 

• deliver educational and information sessions to schools, whenever requested; 

• provide postgraduate training to paediatric residents who have compulsorily 

rotated within the clinic since 1996; 

• respond to the training demands of paediatric residents and paediatricians of 

other hospitals by assuming the role of a reference centre; and 

• facilitate practical training experiences for general practitioners, nurses and 

psychologists in other regions of the country. 
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When a young person comes to the clinic, he or she is seen by a paediatrician 

who will assume responsibility for the case. If the assessment indicates that specialized 

care is required, this will be discussed at the weekly interdisciplinary team meeting. 

After the meeting, if it is considered that additional support is needed, an appointment 

will be scheduled for psychiatry, psychology or gynaecology. 

The weekly team meetings provide an opportunity for the team to work in an 

interactive way, to present cases and to discuss the most interesting ongoing situations. 

Over time, the meetings have developed into a “school” in which knowledge and 

experiences are shared. Monthly meetings that are open to professionals from various 

fields and training sessions focusing on “HEADSSS” (home and peers; education; 

activities: drugs; safety; sex; suicide) interview and family therapy techniques have been 

held over the past four years. The team has also started to work in different preventive 

programmes with community-based institutions, such as “What makes you healthier?”, 

“Learning to improve your self-image”, and “Obesity prevention”. 

The clinic was open three times a week for two hours in the afternoon during its 

first two years, but has been open five days a week between 09.00 and 17.00 since 1999. 

There was consequently a 36% increase in the number of consultations between 1998 

and 1999, corresponding to an increase of 20% in the number of adolescents seen. 

Resources have been stabilized over the last three years and the clinic has seen a slight 

increase in the numbers of first-time visits and follow-ups. 

The exponential rise in demand seen during the clinic’s first four years has now 

stabilized, largely due to the integrated working that has been developed with health 

care centres situated within the geographical area of the hospital; investment in this 

initiative was one of the clinic’s main priorities. In addition, the training sessions the 

clinic organized covering the main adolescent health topics, and the discussion and 

supervision that was carried out, may also have contributed. 

In 2008, 1712 consultations took place (219 first consultations and 1493 follow-

ups). Patients were mainly referred by family doctors, the paediatric emergency service, 

other units of the paediatric department, other departments in the hospital and schools. 

There was a predominance of females aged 11−16 years; the fact that fewer patients 

aged above 16 years attended may be due to the clinic being perceived as being part of a 

“paediatric” department. 
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The six most-common reasons for clinic attendance were: behavioural disorders; 

learning disabilities; disordered eating, including obesity; family dysfunction; 

gynaecological problems; and growth-related issues. 

The high prevalence of obesity led to the development of a programme 

specifically for obese teenagers in 1998. This programme is very different from the 

traditional way of dealing with obese teenagers. It is peer- and family-based and uses 

cognitive and behavioural techniques as well as specific family interventions. 

Most adolescents present with specific problems that reveal diagnostic and 

intervention challenges. The interdisciplinary intervention model adopted by the clinic 

provides an excellent opportunity for integration of physical and psychosocial 

approaches and represents an innovative approach to clinical intervention in Portugal. 

The fact that the clinic is within the university campus and is located in the same 

building as the medical school facilitates a permanent rotation of medical students, 

residents and other health professionals. This has greatly enhanced the educational 

perspective within the clinic and has proved a real incentive for the clinic to become a 

highly specialized learning centre. 
 

Portuguese Youth Institute holiday camps  

Due to the alarming number of obese youngsters in Portugal, the Portuguese 

Youth Institute has sought to provide holiday camps for young overweight people, in 

partnership with the Hospital de Santa Maria. 

The holiday camps aim to encourage regular physical activity and healthy eating 

and to promote healthy and responsible lifestyles. An activity programme that includes 

sports, entertainment and healthy eating workshops is offered to allow the young people 

to explore healthy choices and gain access to personal consultations. 

Camps have been held in July 2008 and July 2009. Sixty young people aged 

between 10 and 16 years participated, followed by an obesity consultation session at the 

hospital. By the end of the camps, the young people had each lost an average of 2.25 kg 

(girls 2.485 kg., boys 1.985 kg.). The partners are planning to develop other innovative 

intervention strategies against obesity. 
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Scaling-up a successful experience 

Given the successful experience within the Hospital de Santa Maria, Portugal is 

currently in the process of reorganizing health care services with the aim of creating 

conditions for universal adolescent attendance at departments of paediatrics. Our 

objective here is to evaluate the actual adolescent health care facilities in Portuguese 

hospitals within departments of paediatrics. 

 

A questionnaire was sent to all Portuguese hospitals with departments of 

paediatrics. Of the 55 questionnaires distributed, 45 were returned. These showed that 

the mean age of attendees was 18 years for outpatient clinics and 15 years for inpatient 

clinics and emergency rooms. 

Eighteen departments of paediatrics reported having an adolescent outpatient 

clinic. Half of these had a specific attendance area and 17% a specific waiting room. All 

of them reported having social service support, 94% had a nutritionist, 89% a 

psychologist, 83% a gynaecologist and 61% had psychiatrist support. Only 50% 

reported getting support from all of these different professionals. Five departments of 

paediatrics reported being in the process of planning an adolescent outpatient clinic in 

2008. 

Ten adolescent inpatient clinics with a total of 56 beds were reported, 

predominantly distributed in the Centro and Lisboan/Vale do Tejo regions (70%). In the 

total sample, 276 beds with appropriate adolescent dimensions were reported, most of 

them concentrated in the Centro and Lisboa/Vale do Tejo regions (71%). Seventeen 

departments of paediatrics had professionals with specific training in providing inpatient 

adolescent health services. Six reported having only one observation room and one 

reported the lack of beds of appropriate dimensions for adolescents in the emergency 

room. 

The survey shows that there are still some limitations in adolescent health care 

resources in Portugal that concern not only structural conditions, but also specific 

professional training and the availability of the different kinds of professionals that 

should ideally be part of the multidisciplinary team. 

A summary of some of the findings from administrative health regions taking 

part in the survey is presented in Table 10. 
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Table 10 - Administrative health

 

* 10−19-years-old, based on Instituto Nacional de 
data, 2007 

 

Project-based initiatives
 

Mental health 

Despite the prevalence of mental and behavioural disorders, it is estimated that 

between 15% and 20% 

unsatisfactory, with a low frequency of preventive

vulnerable groups and low participation among families and service users.

The national health plan for 2004 to 2010 considers me

allocates funds for infant, child and adolescent mental health as part of public policy. 

Primary (mental) health care is addressed in the national plan and the reorganization of 

mental health services (including those for adolesc

forward by the Ministry of Health, but the following limitations are still apparent:

• a lack of  child psychiatrists and psychologists in primary care

• no national epidemiological studies, only occasional surveys regarding 

inpatient clinics 

• services tend to be provided by NGOs and private agencies

• young people are not regularly involved in the organization of medical 

services. 
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health region findings 

Instituto Nacional de Estatísticas (INE) [National Institute of Statistics] (http://

based initiatives 

Despite the prevalence of mental and behavioural disorders, it is estimated that 

 of child and adolescent mental health services are still 

unsatisfactory, with a low frequency of preventive programmes, limited responses to 

vulnerable groups and low participation among families and service users.

The national health plan for 2004 to 2010 considers mental health a priority and 

allocates funds for infant, child and adolescent mental health as part of public policy. 

Primary (mental) health care is addressed in the national plan and the reorganization of 

mental health services (including those for adolescent mental health) has been taken 

forward by the Ministry of Health, but the following limitations are still apparent:

a lack of  child psychiatrists and psychologists in primary care

national epidemiological studies, only occasional surveys regarding 

services tend to be provided by NGOs and private agencies 

young people are not regularly involved in the organization of medical 

Youth friendly health services and policies in Portugal l

 

 
http://www.ine.pt) census 

Despite the prevalence of mental and behavioural disorders, it is estimated that 

adolescent mental health services are still 

programmes, limited responses to 

vulnerable groups and low participation among families and service users. 

ntal health a priority and 

allocates funds for infant, child and adolescent mental health as part of public policy. 

Primary (mental) health care is addressed in the national plan and the reorganization of 

ent mental health) has been taken 

forward by the Ministry of Health, but the following limitations are still apparent: 

a lack of  child psychiatrists and psychologists in primary care 

national epidemiological studies, only occasional surveys regarding 

young people are not regularly involved in the organization of medical 
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Núcleo de Estudos do Suicídio (NES) [Centre for the Study of Suicide] 

NES is a multidisciplinary team within the Department of Psychiatry in the 

Hospital de Santa Maria. It receives young people from 11 to 21 years who exhibit 

suicidal behaviours, such as suicide attempts, suicidal ideation and self-harming 

behaviours, and bases its approach on a systemic intervention model which includes the 

individual and family and, if necessary, the social network (school, community, general 

practitioner and others). 

An assessment, without prior appointment, is offered to provide quick and 

urgent care for adolescents and/or family members who attend. The assessment involves 

collecting data on the risk of suicide, the characteristics of any suicide attempt, the 

presence of psychiatric disorder and psychopathological symptoms within the 

adolescent, any current family problems and an evaluation of social support. 
 

“Jovens à Terça” (JOTER) [“Youth on Tuesdays”] 

This young people’s mental health initiative is taken forward under the Centro 

Integrado de Tratamento Ambulatorial e de Reabilitação  (CiNTRA) [the Integrated 

Centre for Outpatient Treatment and Rehabilitation]. It aims to promote mental health 

and resilience by working closely with schools and teachers and by offering teacher 

training and weekly psychotherapy groups with young people. Difficult or complex 

situations are referred for individual psychiatric or psychological consultation. 

The initiative has an established partnership with health centres and juvenile 

protection committees. Proposed objectives were reached by around 80% of the young 

people attending JOTER groups. Support from the Directorate for Health and a 

partnership with the Ministry of Education will be required if it is to be sustained in the 

future. 
 

“Aparece” [“Step in”] 

Based on an extension of a local health centre (Lapa), “Aparece” 

(http://www.arslvt.min-saude.pt/projectos/ ProgramasEspeciais/Paginas/Aparece.aspx) 

is an adolescent primary health care service for all young people aged 11−24 years 

living in the Lisbon area. It was created in 1999. 

The initial contact with the service is with a nurse who then refers the young 

person to a doctor. The doctor can either manage the young person or refer on to an 

expert within 10 days. The service is free of charge, involves little administration and 
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aims to ensure short waiting times. It is based in the model of primary care centred in 

family medicine/adolescent medicine. 

A multidisciplinary team (doctors, psychologists, nutritionists) work in the 

service and address youth health issues in a holistic way, focusing on health topics such 

as sexual health, substance use, nutrition and lifestyles and integrating all relevant actors 

(family, peers, teachers). “Aparece” works in conjunction with schools, health centres, 

hospitals, NGOs, universities, student units and family and juvenile court remedial and 

rehabilitation institutes. 
 

“Espaço S” [“Area S”] 

Based as extension of a local municipality (Cascais), “Espaço S” [“Area S”] 

(http://www.geracao-c.com/ Espaço-S.aspx?ID=880) is a primary health care adolescent 

health service for all young people aged 11−24 years living in Cascais area. 

The service is free of charge, involves little administration and aims to ensure 

short waiting times. It is based in the model of primary care centred in family 

medicine/adolescent medicine. A multidisciplinary team (doctors, psychologists, 

nutritionists) work in the service and address youth health issues in a holistic way, 

focusing on health topics such as sexual health, substance use, nutrition and lifestyles 

and integrating all relevant actors (family, peers, teachers). “Espaço S” works in 

conjunction with schools, health centres, hospitals and NGOs, and the municipality of 

Cascais has other adolescent-friendly sport, leisure, culture and education initiatives that 

work with “Espaço S”. 
 

Global preventive care: Portuguese Youth Institute 

The Portuguese Youth Institute has sought to provide a diversified, 

multidisciplinary service for youth health and sexuality that meets young people’s needs 

and combats misinformation. 

Four projects have been created: 

• the “Sexualidade em linha” [“Sexuality on line”] telephone helpline 

• youth health and sexuality counselling services 

• a youth online portal  on health and sexuality 

• the “Cuida-te!”  [“Take care!”] programme. 
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“Sexualidade em linha” [“Sexuality on line”] 

In January 1998, due to its experience in providing services for young people, 

the Portuguese Family Planning Association (see below) was approached by the youth 

state secretary with a view to organizing a helpline on sexuality. The telephone helpline 

“Sexualidade em linha” [“Sexuality on line”] has now been running since 1 June 1998. 

It is a national information, counselling and support service on sexual and reproductive 

health developed as a result of a partnership between the Portuguese Youth Institute and 

the Family Planning Association, a partnership that still exists. 

The helpline is anonymous and confidential and its main goals are to: 

• promote informed choice 

• contribute to the adoption of responsible personal and social behaviours 

• stimulate young people to preserve and promote their own health 

• promote healthy lifestyles. 
 

The helpline received more than 10 000 phone calls from youth in its first year 

of activity and provided information on a wide range of sexual and reproductive health 

issues. To date, more than 150 000 calls have been answered by the association’s team 

of counsellors. 
 

Youth health and sexuality counselling services 

Youth health and sexuality counselling offices are, as their name implies, places 

where young people can meet sexual and reproductive health counsellors who will try to 

answer their questions. The service is free of charge, anonymous and confidential. 

Counselling offices have been developed as the result of partnerships with local 

health ministry delegations, hospital administrations and other partners with proven 

experience in this area. Their purpose is to fill the void in this kind of service for young 

people by providing easy access to information about sexual and reproductive health 

and the development of the body during adolescence and by offering services from a 

qualified multidisciplinary team. 
 

Online youth portal 

The Portuguese Youth Institute provides an online youth portal 

(juventude.gov.pt) on health and sexuality where doubts and questions about health and 

sexuality can be raised in an anonymous and confidential way with a professional team 
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of advisers. It is not necessary for the young person to give any contact details, even an 

e-mail address; each individual is provided with a code when posing a question that 

enables him or her to access an answer. The approach creates a “virtual” service, 

adapted to the needs and characteristics of young adolescents. 
 

“Cuida-te!” [“Take care!”] 

The “Cuida-te!” programme aims to educate young people about health by 

promoting the acquisition of knowledge and skills in this area in a global and integrated 

way and by interconnecting different health elements: somatic, psychoemotional and 

social. Action areas are: 

• promoting global health for young people; 

• promoting regular physical activity, healthy eating and healthy and 

responsible lifestyles; 

• preventing consumption of hazardous substances; and 

• promoting sexual and reproductive health by targeting young people (between 

12 and 25 years), teachers, parents, association leaders, health professionals and 

others working in this area. 
 

Associação de Planeamento Familiar (APF) [Family Planning Association] 

The Portuguese Associação de Planeamento Familiar (APF) [Family Planning 

Association] (http://www.apf.pt) was first involved in youth-friendly services at the 

beginning of the 1980s with two small counselling and information services located in 

Coimbra and Lisbon. Both services were linked to family planning consultations in 

hospitals in these two cities. No youth-friendly services existed within the national 

health service or among other service providers at that time. 

The APF opened the Lisbon service as a response to a dispatch from the 

Ministry of Social Affairs (which had responsibility for health services at that time 

(1981)) that restricted access of youth under 18 years to family planning consultations 

without parental written consent. The association launched a campaign against this 

dispatch in 1981/1982 and organized a “Commission for the right of youth to 

contraception”. The campaign strengthened the links between the APF and schools and 

maintained public debate on the issue. 

In 1986, following an International Planned Parenthood Federation European 

Network (IPPF EN) project on youth-friendly services, the APF Porto branch, in 



Estudo 4 – Youth friendly health services and policies in Portugal l 

138 
 

partnership with Porto Regional Health Administration, organized the first “centro de 

atendimento de jovens” (CAJ) [youth attendance centre] in the town (“CAJ Batalha”). 

This project integrated the design and organization of training curricula on youth-

friendly services for health professionals, including issues such as adolescence, sexual 

and reproductive health, counselling and communication skills, with regular 

supervision. The Porto service still exists. 

New CAJs were subsequently organized in partnership with the APF in several 

communities in the north of Portugal; in 2008, these centres received more than 2500 

young people. 

Training for health professionals was provided in all the APF regional branches. 

Trainers were also invited to integrated training programmes with general practitioner 

training schools. Counselling and information services were maintained in the other 

APF branches and new partnerships on youth-friendly services were built in some 

municipalities in the Lisbon region. These services and partnerships have been sustained 

and still exist. 

APF work in youth-friendly services was recognized by the Ministry of Health 

and both institutions celebrated an agreement in 1997 that includes the issue of youth-

friendly services. 

New APF projects have started in local communities across several regions of 

the country and are being developed in community settings. They are specifically 

directed towards marginalized youth groups, with new work focusing on teenage 

mothers and their partners. In Matosinhos near Porto, the association is involved in 

community work with Roma youth. 

APF involvement in youth-friendly services is strongly linked to its work on sex 

education activities in schools, training of teachers and other community professionals 

and the production and dissemination of educational resources. The association 

continues to provide training courses for health professionals on youth-friendly services 

through its training centre. 
 

The health of at-risk children 

The Instituto de Apoio à Criança (IAC) [Child Care Institute] 

(http://www.iacrianca.pt) is a private social welfare institution that represents powerless 
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children who have no “voice” by being the voice of their needs. It works to try to help 

children have a happier childhood. 

The “Projecto rua” [“Street project”] is a department of IAC that was devised in 

1989 to address the issue of the vast number of children living by themselves, roaming 

and sleeping in Lisbon’s streets. “Projecto rua’s” current goal is to contribute to the 

reduction of the number of children in at-risk situations, promoting family and social 

rehabilitation. 

“Projecto rua” intervenes in the following areas: 

• children in the street 

• education and training 

• support of  communities 

• social networks. 

 

“Projecto nacional de educação pelos pares” [“National peer-education project”] 

The “Projecto nacional de educação pelos pares” [“National peer-education 

project”] (http://filomena. tx.googlepages.com/funda) was developed by the Foundation 

Community against AIDS through youth counselling centres in schools and youth 

rehabilitation centres. The project’s aim is to promote understanding of sexuality and 

prevent HIV infection. It focuses on health promotion in schools by training peers to be 

volunteers in schools and in the community. 
 

“Aventura social” [“Social adventure” project] 

Based in the Technical University of Lisbon and integrated in FMH (a school 

that is devoted to health promotion, exercise science, performing arts, sports and 

physical education) and in partnership with the Centre for Malaria and Tropical 

Diseases, “Aventura social” (http://www.fmh.utl.pt/aventurasocial) is a youth-friendly 

service related to research. It includes contributions from a number of psychologists and 

is involved in collaborations with several international networks, including: 

• HBSC (http://www.hbsc.org) (collaboration on youth lifestyles, risks and 

protective behaviours); 

• Kidscreen (http://www.kidscreen.org) (quality of life in children and 

families); 
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• TEMPEST (Temptations to Eat Moderated by Personal and Environmental 

Self-regulatory Tools) (http://www.tempestproject.eu) (macroenvironmental 

threats to health and personal self-regulation competences); 

• “Peer drive-clean” (http://www.peer-projekt.de/) (preventing substance use 

and driving); 

• DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) 

(http://www.dramanetwork.eu) (drama as a method of increasing competences 

and education); and 

• “Peer-mentor support” (http://www.peermentor.org). 
 

The “Aventura social” team develops a set of selective interventions with at-risk 

adolescents and universal interventions for schools and communities within 

disadvantaged migrant communities around Lisbon. 

The team also held a juvenile consultation (university based) within the context 

of a project called “Health promoting universities” which targeted university students 

aged 17 to 25 years. It is part of the network of psychological support and counselling 

initiatives addressed to university students (see above) and includes not only individual 

consultations that are free of charge, but also cultural initiatives, debates, special interest 

groups, focus groups, workshops and self-help groups. 

An interactive web page has been designed for young people containing health 

information and interactive materials (http://www.aventurasocial.com). This was 

considered “best practice in mental health for youth”. 

“Aventura social” has developed a peer-mentoring support programme, 

including a mentors’ training programme. It has also developed a set of procedures 

around selection, training, matching, supervision and needs assessment for individual 

mentoring plans which has been developed and tested in different European countries as 

part of the Leonardo programme of the European Union. This involves working with 

peers acting as positive agents of change and engaging young people at risk of social 

exclusion in education, vocation and the labour market. A peer-implementation 

programme within a current action research initiative has developed a bank of personal 

development resources and a training model for peer mentors to enable them to create 

individualized personal development programmes for young people. 
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Conclusions and lessons learnt 
 

• Adolescents are not children, but neither are they adults − physically, 

psychologically or socially. 

• In Portugal, the national health plan incorporates physical and human 

resources, logistics and staff training (general practitioners, paediatricians, 

gynaecologists, nurses, psychologists, social workers, nutritionists and exercise 

scientists). 

• Hospital facilities must address young people’s needs by having: beds 

adjusted to adolescents’ dimensions; gender-separate bedrooms; academic 

supervision and leisure facilities; a holistic approach, minimizing bureaucracy; 

staff trained in non-discriminatory practice; measures to reduce waits in waiting 

rooms; and a special focus on empathy and confidentiality. 

• Health education is a priority in Portugal and is compulsory in schools across 

all subjects, involving students’ and parents’ active participation. Health 

education should be included across all school subjects from 1st to 9th grade and 

explicitly in each “class project” and evaluation. It is part of national curriculum 

provision in four areas: “Project area”, “Tutored study”, “Citizenship education” 

and “School option”.  Four main health issues for priority intervention have been 

identified: substance use; sexuality/STIs and HIV prevention; nutrition and 

physical activity; and violence prevention, mental health and well-being. 

• Specific services (sexuality, birth control, drug use, nutrition, etc.) need to 

focus on addressing adolescents’ need for anonymity. Adolescents fear being 

recognized by neighbours or friends of their parents when accessing services. 

• Adolescents are intimidated by bureaucracy. Forms, authorization procedures 

and the recording of family clinical histories should be kept as brief as possible. 

• Services’ waiting areas should ensure that adolescents are not waiting 

alongside much younger children, or much older young people. 

• Health professions should be trained to listen to adolescents, to offer effective 

holistic care, to be trustworthy and to expand their focus beyond physical health 

issues or obvious health complains. 

• Psychological counselling has been developed and implemented within all 

universities, addressing university students’ well-being during the transitional 
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period of entering the university, which is a time characterized by great 

vulnerability. 

• The need to link health promotion, primary care and specific health care to 

high-level research activity at universities has been highlighted, with 

collaboration needed on systematic evaluation of interventions and practices, 

action research and youth participation. 

• Special care needs to be exercised in addressing inequalities associated with 

issues such as gender, ethnicity, migration status, poverty, poor schooling, social 

discrimination and belonging to a minority community. 
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1.1 - Introdution 

 

This case study aims to describe how a ministerial process that took place in 

Portugal in 2005 (The GTES Ministerial Group) was able to revitalise Health Promotion 

in Portugal and hold positive and sustainable results. The text will explore sustainability 

through addressing the core questions of “to what extent is health promotion sufficiently 

and adequately integrated and anchored in the Portuguese educational system, and/or do 

circumstantial factors such as economical restrictions or changing educational priorities 

prevent sustainability?”.  

 

1.2 - Educational system in Portugal 

 

In the 1960’s the first “School Health” program was introduced in Portugal, 

although limited to (a few) medical interventions and restricted to children who attended 

school. In the 1980’s the program “Viva a Escola” (“Let the school live”) (1990-1993) 

was established followed immediately by the Portuguese Network of Health Promoting 

Schools (RNEPS) integrated in the European network (ENHPS) (1995-2003). The aim 

of the European network was to move health promotion in school beyond “project 

status” and get it fully embedded in the regular dynamic of each European school. In 

Portugal joining the network was a milestone coinciding with a tough period of political 

turbulence, with four government changes in a four year period. It was only in 2005 that 

this process was remodelled, revitalised and pushed forward. 

 

1.2.1 - Preparing and planning for school development 
 

In mid-2005, the Ministry of Education decided to change Health Education in 

Portuguese schools into a regular, long lasting, sustainable process. A Working Group 

for Health Education (GTES- Grupo de Trabalho para a Educação Sexual/ Educação 

para a Saúde) was established. The aim was to develop proposals, for schools all over 

the country, to include Health Education in their curriculum, by the year 2007.  

The GTES team started its activities in June 2005 and by the end of the year it 

proposed that Health Education would be compulsory in schools, across all school 

subjects, calling for students’ and parents’ active participation. This proposal was 
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immediately accepted as Public policy and Law. Later on, four main health issues for 

priority intervention were identified: Substance use; Sexuality/ IST and HIV prevention; 

Nutrition and Physical activity and Violence prevention and well being/ mental health. 

GTES published 3 reports, 2005 and 2007 that were the basis for all nation legislation in 

the area from 2007 till 2011 (http://www.dgidc.min-

edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107, retrieved the 10.08.2011). 

During the GTES mandated period the GTES group visited local projects in 

numerous schools all over Portugal and organised various national and regional 

meetings for teachers, principals and experts in health promotion in order to establish a 

participatory platform for a sustained action. GTES also provided planning, supervision, 

and evaluation action in schools, through their visits and meetings across the country. 

Several participants from the local community were invited to the meetings. Networking 

and re-organisation of school and local health services and resources was identified as a 

priority. In particular Biology and Physical Education teachers, as well as Psychologists, 

Nurses, Social Workers and School Medical Doctors were encouraged and expected to 

collaborate. 

1.2.2 - Policy and Institutional anchoring 
 

Following GTES recommendations, the law No. 25 995/2005, 16
th
 December, 

defined Health education as compulsory in schools and nominated a teacher in every 

national school as the “health coordinator”. In each school there is a school educational 

plan that includes health Education for all and defines schools as healthy & friendly 

environments (Law 2506/2007, 20 February). After the first GTES report in 2005, a 

protocol between the Ministry of Education and the Ministry of Health was signed, in 

order to stimulate better interaction between schools and local health centres, and a 

responsible person (a medical doctor) was appointed by the Ministry of Health from 

each Health Centre.  A close collaboration was also carried on with local authorities in 

the local communities. 

1.2.3 - Professional development and learning 
 

The issue of teacher training was raised and addressed in a threefold way. First, 

the Ministry of Education should organise a specific training for “health promotion” 



Estudo 5 – Adolescents’ health education and promotion in Portugal: a case study of 

planning for sustainable practice
 

148 

 

especially regarding the four main health issues, beginning with a specific training for 

the school nominated “coordinator of health promotion interventions”.  

Second, the universities and pedagogical institutes were encouraged to integrate 

health promotion training in the pre-service teacher training programs and third, to offer 

specialization by means of master and doctoral study programs in “health promotion”.  

All the training approaches were meant to include “specific health information/ 

knowledge” but with the overall training in active listening and group dynamics, to 

increase pupils’ participation in active and interactive health sessions. 

1.2.4 - Sustainability 
 

GTES recommended that, after a round of applications demonstrating a plan for 

use of the funding and use of cost-benefit evaluations a permanent grant be awarded to 

every school on an annual basis. Some schools argued for a recurrent special budget 

allocation avoiding bureaucracy and delays in the attribution of funds to projects 

making planning and sustainability hard to manage. Furthermore, it was argued the 

grant should be independent of government changes. For example, during the school 

year 2010-2011 the budget allocated to the schools was all of a sudden made dependent 

on priority given to training teachers in sexual education. This measure was defined at a 

central level in agreement with the regional level. More than 2,200 teachers are now 

under training in Sexual education:- active and participative methodologies in sexual 

education, whereas other areas have not been given this priority.  

In a final part of this implementation process back in the middle of 2010, further 

legislation papers were promulgated and published, outlining continued country wide 

implementation of health promotion, the adequacy of the process was already 

established, the training of professionals was carried out, and a few indicators of 

positive change were achieved; major financial, human and physical resources being 

already allocated.  

However, in July 2011 the economic crisis had a severe impact on the situation. 

At the same time the PISA results for Maths and Portuguese Language were considered 

so low that the new Minister of Education decided that these two subject should be the 

new priority focus for academic reinforcement and thereby replacing the previous “non-

disciplinary curricular areas“  up till then devoted to health promotion.  For the moment 
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the “health promotion process” is therefore interrupted or at least not a national priority 

anymore thus seriously compromising the sustainability. Although, some hope may be 

given to the new curricular organisation for the next school year (2011-2012)
1
 where 

“Citizenship education” is the only “non disciplinary curricular area”. It is compulsory 

and the schools are obliged to approach into this area “the education for health and 

education for citizenship”. One school year has 33-36 sessions of Citizenship education: 

12 sessions of the total must be integrated into education for health- sexual education. 

 

1.3 - Reflections on what has contributed to and threatened 

sustainability 
 

The substantial planning and national anchoring process following the 

establishment of the GTES working group seems to have been an essential basis for the 

rapid growth of health promotion efforts in Portuguese schools. Integrating the expected 

actions as part of national laws obliged schools to address health promotion and health 

education, although it was left to the schools to identify how to meet the national 

expectations, i.e. in which subject/topic areas to include the new activities. No 

allocation of curriculum time seems to have been a threat to the priority given by the 

schools and that the actual implementation thereby became dependent on the principal’s 

allocation of resources and priority to health education and promotion. Furthermore, the 

unclear role of health education in the national evaluation process performed for each 

school was an additional ambiguity. 

The regional and national initiatives towards teacher training also positively 

influenced what happened at the individual school as these processes took place 

independent of the principal’s priority. The importance of national and regional 

initiatives is further demonstrated by the abrupt change in national priorities in July 

2011. This change in expectations and priorities from the national government is likely 

to negatively influence the priority given to health education and health promotion at 

individual schools, particularly seen in contrast to the previous strong national support 

for the topic area.  

                                                           
1 Decree- Law nº 50/2011, 8 april. / Decree-Law nº 94/2011, 3 august. 
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1.4 - Consultation documents 
 

GTES (Health promotion in schools - working group) (2005, 2007a; 2007b) 

Reports on health promotion in schools (www.dgidc.min-edu.pt ) 

 

IPJ - Portuguese Youth Institute (IPJ) (www.ipj.pt ) 

 

Matos, MG & Sampaio, D (2009), Jovens com saúde: diálogo com uma geração 

(Youths’ health: dialogue with a generation) Lisboa: Texto/LeYa. 
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Estudo 6 – Condições ambientais, pedagógicas e psico-sociais 

nas escolas: uma visão da gestão escolar e sua evolução em 4 
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Resumo 
 

Uma das estratégias para promover a saúde e o bem-estar é a educação e 

promoção da saúde em meio escolar, pelo que o objectivo deste artigo é apresentar a 

situação da mesma em Portugal em 2006 e 2010, bem como fazer uma reflexão sobre as 

alterações nos últimos 4 anos. No âmbito do estudo HBSC/OMS realizado em Portugal 

em 2006 e em 2010 (Currie et al, 2004; Matos et al, 2006 a; Matos et al no prelo) foi 

enviado para escolas seleccionadas aleatoriamente e incluídas no estudo nacional, um 

questionário destinado aos Conselhos Executivos/Direcções, com o objectivo de fazer 

um levantamento sobre as medidas que têm sido tomadas relativamente à promoção e 

educação para a saúde. Participaram 77 escolas em 2006 e 84 em 2010. A adesão à 

Educação para a Saúde (ES) é considerada como média para Professores e Pais e 

média/boa no caso dos alunos. É nas disciplinas de Ciências Naturais e Educação Física 

que mais frequentemente abordam conteúdos da ES e nas áreas curriculares não 

disciplinares Formação Cívica e Área de Projecto que se reforça a abordagem. A única 

dificuldade que se repete passados 4 anos é o fraco envolvimento dos pais. Os 

resultados sugerem que as escolas devem insistir na implementação de estratégias que 

promovam inclusão, com o objectivo de desenvolver o conhecimento, autonomia, 

responsabilidade, capacidade to fazer escolhas individuais e propensão para a 

participação social.  

 

Palavras-chave: Promoção, envolvimento, Educação para a Saúde, Conselhos 

Executivos /Direcções, avaliação 
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Abstract 
 

One of the strategies to promote health and well-being is the promotion of health 

in school, so the aim of this article is to describe the situation of health promotion in 

school in Portugal in 2006 and 2010 as well as assessing the transformations that 

occurred in that 4 year period. During the 2006 and the 2010 waves of the HBSC/WHO 

Portuguese survey (Currie et al, 2004; Matos et al, 2006a; Matos et al, in press), an extra 

questionnaire was sent to schools, randomly chosen to be included in the national study, 

in order to inquire about local policy regarding Health promotion and Education. 77 

schools participated in 2006 and 84 in 2010. Teachers’ and parents’ adherence to Health 

Promotion was moderate and students’ was moderate/good. Natural Sciences and 

Physical Education are the subjects where it is more frequently addressed and Project 

Area and Civic Education are the non-disciplinary curricular areas which most often 

dedicate an extra time to it. The only difficulty mentioned in both surveys is a weak 

family involvement. Results suggest that schools should develop strategies to promote 

inclusion, to aim to develop students’ knowledge, autonomy, responsibility, ability to 

make sound individual choices and propensity for social participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Promotion, adherence, Health Education, school board, evaluation 
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Introdução 
 

Há muitos factores que contribuem para o modo como uma escola pode realçar a 

saúde e o bem-estar dos seus estudantes. Nos últimos vinte anos este tema tem-se 

mantido na ordem do dia e assinala como mais eficazes os programas que são 

integrados, holísticos e estratégicos (para uma revisão ver Matos, 2005; Matos et al., 

2008; GTES, 2005, 2007a; 2007b; Simões, 2007; Baptista et al., 2008). Uma das 

estratégias para promover a saúde e o bem-estar é a educação e promoção da saúde em 

meio escolar, pelo que o objectivo deste artigo é apresentar a situação da mesma em 

Portugal em 2006 e 2010 bem como fazer uma reflexão sobre as alterações nos últimos 

4 anos. 

Vários estudos têm mostrado que a percepção de um ambiente escolar que os 

estudantes percepcionam como bom e seguro, o sentimento de pertença à escola, bem 

como a percepção de ligação com os colegas e com os professores são factores de 

protecção importantes uma vez que têm impacto não só no sucesso escolar, mas também 

no bem-estar (Samdal, Dur, & Freeman, 2004; Matos, 2005; Simões 2007).  

O estudo da rede europeia HBSC/OMS estuda estas questões e mostra que são as 

raparigas e os estudantes mais novos quem mais gosta da escola. São também as 

raparigas e os estudantes mais novos que afirmam mais frequentemente que a escola é 

um bom lugar para se estar, que sentem que pertencem à escola, e também que mais 

frequentemente referem que ir à escola não é aborrecido, sendo os rapazes e os 

estudantes mais novos que mais frequentemente acham que os estudantes da sua escola 

participam na decisão das regras da escola (Matos & Aventura Social, 2000, 2003, 

2006a; no prelo).  

O estudo do HBSC/OMS em Portugal mostrou também que os adolescentes que 

referem ter problemas de saúde (deficiência ou doença crónica), e que frequentam o 

ensino regular, referem mais frequentemente ser vítimas de bullying, sentirem-se 

isolados na escola, sentirem-se menos felizes e terem mais sintomas físicos e 

psicológicos.  

Estes aspectos só poderão ser revistos se tivermos em conta que a Escola, 

enquanto forma institucionalizada de educação, deve ser autónoma. A Lei da autonomia 

(Dec. - Lei n.º115-A/98 de 04/05 e legislação subsequente) reforça esta possibilidade e 
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necessidade, sendo sabido que, em matéria de educação é muito difícil gerar a inovação 

e a mudança (Tedesco, 2000). 

Cada vez mais a escola é chamada a promover a integração e a coesão social. 

Assim, envolver adolescentes na definição da cultura da escola, e conceber projectos 

educativos diferenciados implica uma clara identificação de recursos, e um diagnóstico 

preciso do contexto em que se insere e do público que a frequenta. A educação deixa de 

ser da responsabilidade de apenas um sector para passar a ser da responsabilidade de 

todos as forças vivas da sociedade ou do contexto em que a escola está inserida. 

Um modelo de escola possível é aquele cuja escola assume esta posição 

reivindicativa do seu espaço e do seu projecto, negociando e concertando com os 

principais intervenientes da comunidade; no fundo, um modelo que muitas escolas do 

país já adoptaram, apesar de não ser ainda rotineiro para muitas outras.  

O estudo HBSC (Health Behaviour in School aged Children) 

1. O estudo HBSC (Health Behaviour in School aged Children) estuda os 

comportamentos de saúde dos alunos e é realizado de 4 em 4 anos. Actualmente 

é realizado em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e integra 44 

países (Currie et al., 2004). Em Portugal, realizaram-se já 4 estudos nacionais, 

em 1998, 2002, 2006 e 2010 (Matos et al., 2001; 2003; 2006; no prelo).  

2. As escolas foram seleccionadas aleatoriamente de entre as escolas públicas do 

ensino regular, entre as 1194 escolas de todo o país (Portugal Continental), a 

partir de uma lista nacional, estratificada por regiões do país (cinco regiões 

escolares) de modo a obter-se uma amostra representativa da população escolar 

portuguesa. Em 2006 aceitaram fazer parte do estudo 136 escolas. Em 2010, 

foram 130 as escolas participantes. 

Para cada escola foram enviados quatro tipos de questionários, correspondentes 

a quatro estudos diferentes:  

1) Questionário do Estudo Internacional HBSC/OMS, destinado a adolescentes 

que frequentam o 6º, 8º e 10º anos de escolas públicas de ensino regular.  

2) Questionário Kidscreen/CE, destinado a crianças e adolescentes que 

frequentam o 5º e 7º anos de escolas públicas de ensino regular (Matos et al, 

2006b).  
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3) Questionário destinado aos Conselhos Executivos/Direcções, com o objectivo 

de identificar as medidas que têm sido tomadas relativamente à promoção e 

educação para a saúde em meio escolar. 

4) Em 2010 foi, ainda, enviado um questionário aos professores das turmas 

sorteadas com o objectivo de avaliar a percepção que estes têm sobre o grau de 

implementação da educação paras a saúde nas escolas onde leccionam bem 

como o grau de envolvimento destes na promoção da educação da saúde.  

 

O objectivo do presente artigo é divulgar uma análise das respostas dos 

Conselhos Executivos em 2006 e das Direcções em 2010. Todos estes trabalhos estão 

disponíveis on-line (www.aventurasocial.com). 

Método 
 

Amostra 
 

Os questionários foram enviados pelo correio em 2006 para os Conselhos 

Executivos e em 2010 para as Direcções de escolas das cinco regiões do país. Da 

totalidade de questionários dirigidos aos Conselhos Executivos / Direcções foi obtida 

em 2006 uma taxa de resposta superior a 2010 de entre as escolas que tinham aceite 

participar (N= 136; 95.1%; N=130; 90.9%, respectivamente) (tabela 11).    
 

Tabela 11 - Número de escolas incluídas no estudo e que responderam ao questionário 
dos Conselhos Executivos / Direcções – 2006 e 2010 
 

 Enviados 
2006 

Respostas 
2006 

Enviados 
2010 

Respostas 
2010 

Total 136 77 130 84 

%  56.6%  64.6% 
 

Instrumento 
 

O instrumento que serviu de base a este estudo é um questionário de auto 

administração aplicado a um membro do Conselho Executivo/Direcção que se 

responsabilizou pela divulgação da informação sobre as estratégias utilizadas pela 

escola para a promoção e educação para a saúde, bem como os recursos e estratégias 

pedagógicas da mesma. 
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O questionário era constituído por uma parte relativa à caracterização da escola 

(tipo de escola e instalações disponíveis), e outra relativa às medidas implementadas 

pela escola para a promoção da educação para a saúde, tais como a contemplação da 

mesma no Projecto Educativo, a percepção dos Conselhos Executivos / Direcções sobre 

a adesão dos diversos intervenientes ao trabalho na área da promoção e educação para a 

saúde, os conteúdos abordados em educação para a saúde, as estratégias usadas, as 

disciplinas onde esses conteúdos são abordados, e como é feito o reforço dos mesmos. 

Nessa parte também se solicitou que salientassem um exemplo de boa e má prática na 

promoção e educação para a saúde. 

No ano de 2010 o questionário inicial foi complementado no sentido de se 

efectuar uma avaliação mais detalhada das escolas em termos gerais (maiores problemas 

nas imediações, problemas relacionados com o ensino e clima de escola); e em termos 

de Educação para a Saúde (formação do corpo docente, necessidades de formação, 

cumprimento da carga horária estipulada na lei, existência de mecanismos de avaliação 

e nomeação de professor coordenador) para verificar em que medida as escolas estão a 

implementar as directivas emanadas desde 2006.  

Uma vez que o questionário foi avaliado por um painel de especialistas, foi 

assumida validade facial. 

Procedimento 
 

Recolha e análise de Dados 
 

Após a selecção das escolas, estas foram contactadas telefonicamente no sentido 

de confirmar a sua disponibilidade para colaborar no estudo e mediante a aceitação das 

mesmas os questionários foram enviados pelo correio. 

O presente estudo é transversal, realizado em dois momentos (2006 e 2010). 

Resultados 
 

O presente trabalho apresenta frequências e percentagens para variáveis 

nominais dos Conselhos Executivos/Direcções nas 77 e 84 escolas que responderam a 

esta parte do estudo (2006 e 2010, respectivamente), num total de 136 e 130 escolas que 

inicialmente aceitaram participar (2006 e 2010, respectivamente). 
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Caracterização dos Estabelecimentos de ensino 

No que concerne ao tipo de Escola, verifica-se uma maior prevalência de 

Escolas Básicas/Secundárias (40.3% em 2006 e 46.4% em 2010), seguida de Escolas 

Básicas (35.1% em 2006 e 34.5% em 2010) e Secundárias (13% em 2006 e 11.9% em 

2010). Este facto tem a ver com os objectos do estudo principal que se centra na saúde 

dos adolescentes e visa alunos do 5º ao 10º anos de escolaridade. 

Das escolas em estudo, observa-se que 40.3% em 2006 e 59.5% em 2010 

afirmam estar incluídas em Agrupamento de Escolas, e 36.4% e 53% são sede de 

Agrupamento em 2006 e em 2010, respectivamente. Quanto às instalações disponíveis, 

a grande maioria das escolas refere ter cantina (93.5% e 95.2%), pavilhão desportivo 

(74% e 79.8%), espaços para clubes de actividades (72.7% e 79.8 %), sala polivalente 

(55,8% e 71,4%) e gabinete de saúde (24.7% e 71.4%), registando-se uma melhoria nas 

instalações desde 2006. Apenas 24.7% das escolas possuía gabinete de saúde em 2006. 

No entanto, em 2010, são já 71,4% que o indicam, verificando-se um aumento 

significativo (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Caracterização das escolas – 2006 e 2010 

Tipo de escola 2006 (%) 2010 (%) 

Escola Básica/Secundária 40.3 46.4 

Escola Básica 35.1 34.5 

Escola Secundária   13.0 11.9 

Agrupamento 2006 (%) 2010 (%) 

Escola em Agrupamento 40.3 46.4 

Escola Não Agrupada 35.1 34.5 

Instalações disponíveis na 

escola 

2006 (%) 2010 (%) 

Cantinas  93.5 95.2 

Pavilhão Desportivo 74.0 79.8 

Clubes de Actividades   72.7 79.8 

Sala Polivalente  55.8 71.4 

Gabinete de Saúde  24.7 71.4 
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Promoção e Educação para a Saúde 

Em 2006 verificou-se que 78.9% das escolas contemplava a área de Educação 

para a Saúde no Projecto Educativo, actualizando-se essa percentagem para 88.1% em 

2010. A adesão à Educação para a Saúde é considerada pelos Conselhos 

Executivos/Direcções como média para Professores (45.5%) e Pais (43.1%), e, no caso 

dos alunos reparte-se de igual forma como média (45.5%) e boa (45.5%). Em 2010 

registou-se uma melhoria em todos estes indicadores (média: 54.4%; média: 40.5%; e 

média/boa: 39.2% / 53.2% respectivamente). 

Relativamente ao tipo de conteúdos abordados na área de Educação para a 

Saúde, em 2006 verificou-se que a Alimentação figurava em primeiro lugar (87%) 

seguindo-se a Sexualidade (85.7%), a Actividade Física (66.2%) e o Consumo de 

Substâncias (63.6%). Em 2010 reforçou-se a priorização destes temas: 96.4%, 86.7%, 

80.7% e 81.9%, respectivamente.  

Em 2006, as estratégias utilizadas eram ainda maioritariamente o recurso a 

Acções e Conferências por agentes externos à Escola (N=88.3%). No fim da lista surgia 

a metodologia de projecto com uma taxa de utilização de apenas 37.7%., ao invés das 

recomendações nacionais que posteriormente foram propostas pelo Grupo de Trabalho 

de Educação Sexual/para a Saúde/ Ministério da Educação (GTES, 2005, 2007a, 2007b) 

que privilegiaram as estratégias participativas e inseridas nas estruturas e recursos de 

cada escola, de acordo com os conhecimentos científicos e pedagógicos actuais (para 

uma revisão ver Matos, 2005; Simões, 2007; Matos et al., 2008). Esta situação aparece 

muito optimizada em 2010 com as escolas a diversificarem a sua oferta. 

Em 2006 é na disciplina de Ciências Naturais (89.6%) e Educação Física 

(64.9%) que a maioria dos conteúdos relativos à Educação para a Saúde são abordados, 

em 2010 estas disciplinas perdem ligeiramente a centralidade (84.1%; 61%) pois outras 

vão reforçar a abordagem. 

Em 2006, como em 2010, os reforços dos conteúdos relacionados com a área de 

Educação para a Saúde, nas áreas curriculares não disciplinares fazem-se sobretudo 

através da Formação Cívica (68.8% e 78.3% respectivamente), seguindo-se a Área de 

Projecto (66.2% e 78.3% respectivamente), tal como preconizado posteriormente por 

um grupo de especialistas na área da educação para a saúde (GTES). Note-se que a 
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maior rentabilização destas áreas pode constituir a justificação para o menor 

investimento verificado nas áreas disciplinares, conforme anteriormente mencionado. 

Os Conselhos Executivos em 2006 referiam que apenas em 44,9% dos casos 

tinham garantias que os alunos recebiam formação na área de Educação para a Saúde, 

situação esta posteriormente melhorada (GTES, 2007b) e em 2010 este número subiu 

para 47,6%.Verifica-se que em 2006, na grande maioria das escolas (95,5%), não existe 

um orçamento específico na área da Saúde. Esta situação foi posteriormente 

contemplada e foi considerado que as escolas deveriam estar dotadas de um 

investimento orçamental para este tipo de formação (GTES, 2007b), no entanto em 

2010 ainda 70,2% das escolas diz não dispor de um orçamento específico (tabela 13). 

 

Tabela 13 – Promoção e Educação para a Saúde (ES) – 2006 e 2010 

 

Inclusão da ES no Projecto 
Educativo 

2006 
% 

2010 
% 

Sim 78.9 88.1 

Não 21.1 11.9 

Adesão da 

Comunidade 

educativa à ES 
2006 2010 

% Fraca Média Boa Excelente Fraca Média Boa Excelente 

Professores 9.1 45.5 40.9 4.5 6.4 54.4 32.9 6.3 

Alunos 4.5 45.5 45.5 4.5 2.5 39.2 53.2 5.1 

Pais 38.4 43.1 18.5 - 39.2 40.5 18.9 1.4 

Tipo de conteúdos abordados em 
ES 

2006 
% 

2010 
% 

Alimentação  87.0 96.4 

Sexualidade  85.7 86.7 

Actividade Física  66.2 80.7 

Consumo de Substâncias  63.6 81.9 
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Estratégias utilizadas em ES 2006 
% 

2010 
% 

Acções e Conferências por agentes 
externos  

88.3 96.4 

Metodologias activas participativas  63.6 68.7 
Exposição/Aula Teórica  61.0 65.1 
Internet/Biblioteca  49.4 62.7 
Metodologia de Projecto  37.7 71.1 

Disciplinas onde são abordados os 
conteúdos de ES ( > 50%) 

2006 
% 

2010 
% 

Ciências Naturais  89.6 84.1 
Educação Física  64.9 61.0 

Reforços dos conteúdos 
relacionados com ES (>25%) 

2006 
% 

2010 
% 

Formação Cívica  68.8 78.3 
Área Projecto  66.2 78.3 
Estudo Acompanhado   27.3 27.7 

Garantia de implementação de ES 2006 
% 

2010 
% 

Existe 44.9 47.6 
Não existe  55.1 52.4 

Existência de orçamento específico 
na área de ES 

2006 
% 

2010 
% 

Existe 4.5 29.8 
Não existe  95.5 70.2 

 

 

Boas Práticas e Más Práticas na área da “Promoção e Educação para a 

Saúde” 

Quanto a Boas Práticas na escola na área da Educação para a Saúde, em 2006 

destacam-se as acções de formação/dinamização/sensibilização, campanhas e dias 

comemorativos (36.2%). 

Posteriormente, nas reflexões do GTES aponta-se para a necessidade de tornar estas 

acções de formação e sensibilização em práticas sustentadas e enraizadas na rotina 

escolar, com inclusão das famílias, um forte apelo à participação dos alunos e recurso 

privilegiado à educação entre pares (tabela 14). 
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Tabela 14 - Boas e Más práticas na Área da Educação para a Saúde – 2006 e 2010 

Exemplos de “Boas Práticas” na escola na área da Educação 
para a Saúde (> 20%) 

2006 

% 

2010 

% 

Acções de Formação/ Dinamização/ Sensibilização, 
Campanhas, “Dias comemorativos”  

36.2 28.6 

Projectos / programas específicos  33.8 36.4 
Apoio ao aluno/ Gabinetes 20.7 20.7 
Protocolos com o centro de saúde - 23.4 

Exemplos de “Más Práticas” na escola na área da Educação 
para a Saúde ( >10%) 

2006 

% 

2010 

% 

Má Alimentação/ Consumo de Substâncias na escola 51.9 - 
Falta de avaliações, projectos e envolvimento nesta área  22.2 - 
Fraca participação dos pais  11.1 15.6 
Falta de formação  - 16.9 
Falta de dinheiro, recursos, espaços, equipamentos - 13 

 

Quanto às más práticas na área da Educação para a Saúde, em 2006 destacaram-

se para além da má alimentação e o consumo de substâncias na escola (51.9%), a falta 

de avaliações dos projectos (22.2%). A primeira tinha sobretudo a ver com a oferta 

alimentar, que foi já posteriormente a este inquérito alvo de legislação regulamentadora 

não sendo possivelmente por esse motivo citada em 2010. Quanto ao consumo de 

substâncias e à avaliação de projectos, talvez seja por influência da crescente 

sensibilização que tem sido mobilizada para o efeito e pelas orientações ministeriais. 

 

A situação das escolas em 2010 

Em 2010 foram acrescentadas várias questões de forma a aprofundar os 

conhecimentos obtidos através do questionário de 2006.  

Destas, salientam-se as necessidades de formação sentidas, tendo sido 

identificadas como prioritárias a sexualidade (57.1%) e o consumo de substâncias 

(15.6%). E pelo contrário, a violência, e a alimentação, antes priorizadas, nem foram 

citadas. Estas informações são cruciais para os centros de formação, que devem envidar 

esforços para identificar os formadores especializados nos domínios identificados em 

cada área educativa para assim cumprirem a sua função. 
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Ainda relativamente à formação do corpo docente, as Direcções referem que 

apenas 35% dos professores que leccionam na área da educação sexual têm formação 

específica. Esta situação carece de revisão urgente uma vez que a falta de formação 

específica está relacionada com alguma resistência, antagonismo ou falta de motivação 

por parte de professores, pais e alunos. Quando a escola não consegue garantir por si só 

que os alunos têm oportunidade para ter educação para a saúde em meio escolar, é 

necessário recorrer a técnicos externos.   

As Direcções também identificaram os maiores problemas nas imediações das 

escolas, destacando-se como problema grave acima dos 10% apenas o “isolamento 

geográfico” (12%). Quanto aos problemas relacionados com o ensino, referiram que o 

“absentismo” é problema grave em 3,6% das escolas, o “insucesso escolar” é problema 

grave em 6,1% das escolas, a “indisciplina” em 7,1%, os “conflitos entre alunos” em 4,8 

%, o “vandalismo” em 2,4% das escolas, o “consumo de álcool” em 10,7% das escolas, 

o “consumo de tabaco” em 1,2% das escolas e finalmente o “consumo de drogas” é 

problema grave em 1,2% das escolas.  

À primeira vista parece que, apesar do destaque da comunicação social na 

violência escolar, no bullying etc., estes estão longe de ser as preocupações centrais das 

escolas.  

Em 2010 as Direcções referem que 88,1% das escolas têm um projecto 

educativo que contempla a educação para a saúde, 63,4% cumprem a carga horária 

estipulada na lei, e 53,1% têm mecanismos de avaliação previstos. Este último ponto 

carece de reflexão, pois sem avaliação é impossível saber o rumo do decurso deste 

processo. 

Em 92,9% das escolas está já nomeado um professor coordenador para a saúde, 

as escolas que ainda o não nomearam referem que a lei é recente e veio depois da 

distribuição de serviço, que não há horas para distribuir ou que o coordenador é da 

direcção. 

E quanto ao clima da escola, segundo as Direcções, apenas 1,2% considera que é 

“mau”, sendo que a maioria (77,8%) classifica-o de bom ou muito bom (tabela 15). 
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Tabela 15 – A situação das escolas em 2010 

Necessidade de formação   % 

Sexualidade  57.1 

Consumo de substâncias  15.6 

Formação do corpo docente   % 

Formação específica  35.0 

Maiores problemas nas imediações das 
escolas 

É 
problema 
grave 
% 

Não é 
problema 
% 

Tensão racial /étnica no ambiente da 
escola 

1.2 74.7  

Lixo e sujidade  2.4 71.1  
Uso de substâncias  1.2 32.5  
Violência 1.2 57.8  
Trânsito na zona da escola 4.8 28.9  
Edifícios abandonados 1.2 71.1  
Crime 7.2 66.3  
Isolamento geográfico 12.0 67.5  
Pobreza 4.8 22.9  

Maiores problemas relacionados com o 
ensino 

É 
problema 
grave 
% 

Não é 
problema 
% 

Absentismo dos alunos 3.6 32.1  
Falta de pontualidade dos alunos 6.2 21.4  
Insucesso escolar   6.1 11.9  
Falta de apoio para os alunos com 
dificuldades de aprendizagem 

1.2 31.0  

Falta de apoio para os alunos com 
necessidades especiais 

4.8 36.9  

Falta de apoio para os alunos com 
doenças crónicas 

2.4 42.9  

Falta de apoio a alunos em dificuldades 
económicas 

2.4 31.0  

Indisciplina 7.1 10.7  
Conflitos entre alunos 4.8 21.4  
Vandalismo 2.4 33.3  
Consumo de álcool 10.7 42.9  
Consumo de tabaco 1.2 17.9  
Consumo de drogas 1.2 41.7  
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Educação para a Saúde % 

Cumprimento da carga horária de ES estipulada na lei 63.4 

Existência de mecanismos de avaliação 53.1 

Nomeação de professor coordenador para a saúde 92.9 

Clima de escola % 

Bom / muito bom 77.8 

Mau 1.2 

 

Principais reflexões 
 

Ao incluir a Promoção e Educação para a Saúde no seu projecto educativo, a 

escola está a contribuir para o reforço destas competências e, a longo prazo, está a 

contribuir para a formação de gerações saudáveis e intervenientes. 

Alguns aspectos merecem pois ser realçados: 

1- O facto de a escola envolver a comunidade educativa para a abordagem do 

tema (Quadro 3) significa que a escola ganha consciência do seu papel no contexto em 

que se insere e que é “com todos” e não isoladamente que o Projecto Educativo se 

constrói e se concretiza. Constata-se tanto em 2006 como em 2010 que a adesão de 

professores e alunos é maioritariamente “BOA”, o que pode levar a inferir que, 

tendencialmente, professores e alunos se encontram vinculados a estas matérias, 

podendo contribuir assim para a vivência de “uma cultura de escola”; 

2- Relativamente aos conteúdos abordados na Educação para a Saúde, e como as 

necessidades prioritárias no campo da saúde têm uma natureza essencialmente 

dinâmica, se em 2006 a “actividade física” e o “consumo de substâncias” estavam na 

lista de prioridades mas sem grande expressividade comparativamente com temas como 

a “alimentação” e a “sexualidade”, em 2010 estes vão elevar-se ao nível daqueles.  

A violência entre pares e os novos contornos da violência no espaço escolar 

trouxeram o assunto para primeiro plano, tendo-se verificado (GTES, 2007b) que ao 

passo que as estratégias para lidar com as questões da alimentação, sexualidade e 

prevenção dos consumos eram sobretudo educativa, formativa e de mudança de 
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atitudes; a estratégia para lidar com a violência era sobretudo de controlo e visando 

apenas a relação entre professor - aluno e entre alunos, quanto seria desejável incluir 

medidas firmes, partilhadas e integradas na cultura da escola. Este facto foi na altura 

salientado (GTES, 2007b), no entanto em 2010 a tão mediatizada violência em meio 

escolar continua sem aparecer registada nem nas respostas dos alunos ao questionário 

HBSC de 2010 (Matos et al., no prelo) nem nos questionários aos Conselhos 

Executivos, nem como boa prática, nem como necessidade de formação ou de 

intervenção, nem como problema, nem como área prioritária.  

Quanto ao tema do consumo de substâncias, este aparece em 2010 como uma 

necessidade identificada que não aparecera em 2006. 

3- Neste estudo, e este facto foi confirmado posteriormente (GTES, 2007b), os 

professores de Ciências da Natureza e de Educação Física aparecem na primeira linha 

da frequência, motivação e competência para assegurarem a dinamização da Educação 

para a Saúde. No entanto, em outros grupos disciplinares se perfilam professores com 

competência e apetência nesta área, como já é evidente em 2010. 

4- Sublinha-se de novo a importância da escola reivindicar o seu espaço e o seu 

projecto, construir a sua “cultura” particular, negociando e concertando com os 

principais intervenientes da comunidade. Este modelo já presente em algumas escolas e 

possibilitado pela legislação da autonomia das escolas, pode tornar-se o modelo de 

todas as escolas portuguesas. De salientar aqui o grande desenvolvimento dos gabinetes 

de saúde nas escolas, tal como preconizado no relatório final do GTES (2007b) 

De realçar também que em 2010 a maior parte dos problemas têm sobretudo a 

ver com questões logísticas a carecer de organização local e de viabilização junto das 

chefias: horários, espaços, dinheiros, formação. 

Uma “Escola para todos” é necessariamente uma escola de qualidade, capaz de 

se tornar tão abrangente que consiga levar a cabo, serena, firme e competentemente o 

seu projecto educativo, tendo em conta as diferentes características dos diferentes 

actores envolvidos. Tornar a excelência uma rotina, como já salientámos em 2006 

(Matos et al., 2006; Baptista et al., 2008), é um custo (barato, desejável e inadiável) do 

desenvolvimento.  
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Introdução 

 

Concretização da “Educação para a Saúde em meio escolar” 
 

Em 2000, a NOESIS apresentava um dossiê sobre “Direitos Humanos”. Já nessa 

altura, esse número integrava um texto sobre a “Educação para a Saúde”. Não sem razão. 

De facto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ideário da civilização ocidental, 

declara que “todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

Para o efeito, é necessário que a Sociedade se organize no sentido de garantir a vida, a 

segurança e a liberdade como um bem comum.  

Mas, como concretizar este princípio nomeadamente nas escolas? 

Em meio escolar, a garantia de tais direitos passa sobretudo pelo acesso à 

informação e pelo desenvolvimento de competências pessoais e sociais, que permitam, 

aos alunos, a apropriação e reivindicação desses direitos.  
 

Aqui reside o ponto de convergência entre a Educação para a Saúde e Direitos 

Humanos: a saúde, entendida como um recurso do quotidiano, com implicações no 

sucesso escolar e na integração social, constitui-se como um direito e simultaneamente 

como um dever. E um bem a preservar, pois dela depende não só a aquisição de 

informações e de competências estruturantes do “ser”, mas também a construção de um 

pensamento sistémico, que permita ao aluno abrir-se à alteridade e actuar, num quadro de 

cidadania activa. 
 

Neste campo, a escola tem um papel crucial: é lá, que crianças e jovens passam 

grande parte do tempo; além disso, se a adolescência é um período vulnerável, essa 

mesma característica deve ser lida como positiva e favorável, pois dá lugar a intervenções 

significativas de educação para a saúde (Frasquilho, 1996).  

A Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), através 

do Núcleo de Educação para a Saúde e Acção Social Escolar (NESASE), acompanha, 

apoia e avalia os trabalhos desenvolvidos em meio escolar nas diferentes áreas de 

intervenção: Educação alimentar/actividade física; Prevenção de consumo de substâncias 

psicoactivas; Saúde mental e Prevenção da violência em meio escolar; Educação sexual. 

Para facilitar “a gramática” do artigo, passaremos a expor algumas considerações 

sobre cada uma das áreas. 
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Educação alimentar/Actividade física 
 

A Educação Alimentar (EA) e a Actividade Física (AF) têm sido, à excepção do 

último ano, a área da Promoção e Educação para a Saúde mais trabalhada em meio 

escolar. Esta tendência, reiterada pelo desenvolvimento de trabalhos na área, acompanha a 

necessidade sentida pelas escolas em contribuir para a inversão dos números da obesidade 

infantil e para a alteração dos comportamentos alimentares menos adequados, 

frequentemente iniciados em idade precoce. 
 

Em termos de legislação, salientem-se as Circulares n.º 11/DGIDC/2007, 

n.º14/DGIDC/2007, o Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de Março e o documento “Educação 

Alimentar em Meio Escolar – Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável” de 2006. 

As orientações no domínio da oferta alimentar saudável vieram promover a adopção, em 

meio escolar, de comportamentos alimentares adequados, quer nos bufetes quer nos 

refeitórios. 
 

Relativamente a outros instrumentos de apoio, a DGIDC, em colaboração com a 

Direcção-Geral de Saúde (DGS), a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (FCNAUP) tem desenvolvido e disponibilizado ferramentas 

diversas, das quais salientamos o SPARE (Sistema de Planeamento e Avaliação de 

refeições Escolares). Trata-se de uma ferramenta que vai permitir às escolas construir 

e/ou avaliar ementas devidamente calibradas do ponto de vista nutricional e ainda 

informar a comunidade educativa relativamente às mesmas. 
 

Outro programa de referência é o Regime de Fruta Escolar; programa de iniciativa 

europeia, desenrola-se em parceria com os Ministérios da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) e o Ministério da Saúde (MS). A 

finalidade do programa consiste em disponibilizar aos alunos das escolas do 1º ciclo, 

através das Autarquias, hortofrutícolas, com a periodicidade de duas vezes por semana. 

Presentemente, a DGIDC coordena uma equipa que integra a DGS, a FCNAUP, e a APN 

(Associação Portuguesa de Nutricionistas), que tem por objectivo rever as capitações 

alimentares para os alunos dos diferentes níveis de ensino. 
 

No que diz respeito à Acção Social Escolar (ASE), esta reveste-se de uma 

importância fundamental na efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

educativos. 
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Existem medidas de aplicação geral, abrangendo todos os alunos, como é o caso 

do Programa Leite Escolar, dos transportes escolares, do seguro escolar, do alojamento e 

da alimentação. Existem medidas de aplicação restrita, destinadas a alunos oriundos de 

agregados familiares social e economicamente mais desfavorecidos e de que são 

exemplos os auxílios económicos e a aquisição de manuais e material escolares. 

 Nos últimos anos, a ASE sofreu alterações na adopção de um novo critério para a 

determinação do escalão de rendimento das famílias, que passou a ser fixado em função 

do escalão para efeito da atribuição do abono de família. Esta mudança veio traduzir-se 

no crescimento do número de alunos beneficiários e no aumento dos apoios, elevando-se 

o montante das comparticipações que passam a abranger os alunos do ensino secundário.  
 

Dos apoios da ASE, referimos a importância do programa leite escolar - PLE - 

(abrange todos os alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar) e a importância da 

generalização das refeições (comparticipadas para todos e gratuitas para os alunos mais 

carenciados), importância esta que se revela na saúde dos nossos alunos. A refeição é 

gratuita para 40% dos alunos. 
 

Salientamos que o PLE, iniciado nos anos 70, contribuiu para a resolução de 

problemas de saúde nalguma população escolar e conduziu ao aumento de consumo de 

leite na população portuguesa; a nível da UE, Portugal foi pioneiro neste programa. 
 

Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas (SPA) em meio escolar 
 

Se, por um lado, é adquirido que a maioria dos jovens em meio escolar, não 

consome substâncias psicoactivas, por outro, todos, numa perspectiva de prevenção e de 

percepção do risco, têm necessidade de se apropriarem de uma informação rigorosa do 

ponto de vista técnico e científico, através de estratégias diversificadas (debates, chats…) 

que envolvam a comunidade educativa.  
 

Podemos afirmar que os temas desenvolvidos hoje pelas e nas escolas, associadas 

à diversidade de metodologias participativas reflectem, por parte das comunidades 

educativas, uma preocupação crescente com a implementação de intervenções 

consequentes, de cariz preventivo, sustentadas no desenvolvimento de competências 

individuais e sociais e promotoras de comportamentos saudáveis que possibilitam 

decisões autónomas e informadas por parte dos jovens.  
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Educação Sexual 
 

Para as escolas, a Educação Sexual é considerada uma área muito importante. No 

Edital de 2008/2009, a Educação Sexual/IST foi a 2ª área mais trabalhada (89%). Já no 

Edital de 2009/2010, a mesma área foi a 1ª área mais trabalhada (100%). Pensamos que 

esta tendência de crescimento possa estar relacionada com a publicação da Lei nº 

60/2009, de 6 de Agosto.  
 

No que diz respeito às Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), a DGIDC e a Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida lançam, com 

periodicidade anual, concursos sobre “A minha Escola e a Prevenção da infecção 

VIH/Sida”, dirigido aos alunos de vários níveis de ensino. O lançamento destes concursos 

tem-se traduzido num aumento crescente da participação de escolas e alunos. Por vezes, 

com os trabalhos elaborados pelos alunos, organiza-se um roadshow, que percorre 

diversas Escolas do País.  

Estas estratégias e outras têm promovido reflexão sobre o tema e têm sensibilizado 

todos para a importância dos comportamentos adequados. 
 

Saúde Mental/Prevenção da Violência em meio escolar 
 

De acordo com a análise dos projectos das escolas, verificamos que estas 

manifestam uma preocupação centrada na intervenção precoce, reforçando factores 

protectores associados à prevenção na área da “Saúde Mental/Prevenção da violência em 

meio escolar”. Conforme os dados recolhidos, conclui-se que os três temas privilegiados 

são os “Afectos e relações interpessoais” (65%), o “Bullying” (57%), a “Violência na 

Escola” (56%). Uma das acções promovidas pela CIG e DGIDC consiste na abertura de 

concursos sobre a “não-violência”, que dinamiza muitos alunos, sensibilizando-os para a 

problemática dos afectos. 

Existe uma preocupação manifesta das escolas por estes temas; pode ser 

testemunhado através da plataforma moodle, dos sítios das próprias escolas e do portal da 

Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. 
 

Ao nível da Saúde Mental, as instituições competentes nesta matéria, que nos 

contactam, prolongam a actividade da DGIDC. Apoiam na disponibilização de 

informação fidedigna aos decisores nas áreas da educação e da saúde, na divulgação de 
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materiais e instrumentos e nas linhas de orientação de enquadramento das melhores 

práticas. 
 

As TIC na Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar 
 

O NESASE utiliza as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) 

como ferramenta / instrumento privilegiado no acompanhamento, estudo e avaliação da 

concretização da “Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar”  

A transversalidade da comunicação educacional e a transdisciplinaridade 

curricular, com a convergência das NTIC, permite uma nova abordagem multi-temática 

de importância fundamental para a construção de novas autonomias. 
 

Na área da educação para a saúde em meio escolar, a disseminação 

(in)formativa/preventiva, com recurso às NTIC, assume particular importância, 

principalmente porque facilita a intervenção-acção em linha e em rede, num contexto 

multimediatizado e interactivo. A transversalidade, transdisciplinaridade e 

complementaridade das áreas de intervenção possibilitam a (re)construção transformativa 

e articulatória desses mesmos saberes. 

A divulgação de conteúdos significativos permite-nos a consolidação de novos 

saberes e consequentemente de novas interacções e intervenções de trabalho com e entre a 

comunidade educativa face à importância das temáticas/projectos a difundir em linha e 

em rede. 
 

Em síntese 
 

O corpo do artigo obedeceu à apresentação das áreas; contudo, as áreas constam 

do projeto educativo da escola e são trabalhadas de forma integrada no vector comum da 

Promoção e Educação para a Saúde. A exposição compartimentada, conforme referido, é 

artificial, pois apenas pretendeu facilitar a organização do artigo. 
 

Constata-se que o trabalho desenvolvido, as parcerias múltiplas, a pulverização de 

metodologias e estratégias e o investimento da DGIDC, em termos orçamentais e técnico-

pedagógico, constituem um contributo fundamental para que, através da Educação para a 

Saúde, se possa contribuir para a promoção do sucesso e prevenção do abandono escolar. 
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 Baptista, I. (2011). L’école et l’éducation à la santé: Un contexte protecteur pour les élèves. 

Administration et education, nº2, Paris. 



Estudo 8 – L’ école et l’ éducation à la santé: Un contexte protecteur pour les élèves 
 

176 
 

 

Introduction/Encadrement 
 

La stratégie de Lisbonne (2000) a eu pour but de faire de l'Union européenne 

 l'économie la plus compétitive au monde  et de parvenir au plein emploi avant 2010. 

Développée au cours de plusieurs Conseils européens postérieurs à celui de Lisbonne, 

cette stratégie repose sur plusieurs piliers. Citons ceux qui nous intéressent pour le 

moment: 

 Un pilier économique qui vise à transformer l'économie européenne en une 

économie compétitive, dynamique et fondée sur la connaissance;  

 Un pilier social qui doit permettre de moderniser le modèle social européen grâce 

à l'investissement dans les ressources humaines et à la lutte contre l'exclusion 

sociale. 

Le fait de centrer la stratégie sur la transformation de l’économie, fondée sur le 

savoir et les compétences, laisse explicite le grand besoin d’investir dans la société de la 

connaissance1.  

Ceci dit, au Portugal, le principal défi inhérent aux priorités de la politique 

éducative a été d’améliorer le niveau des qualifications et des compétences de la 

population portugaise. L’école devient donc un enjeu du centre de la politique éducative: 

il faut que les élèves réussissent dans un cadre de réduction des niveaux d’échec scolaire 

et d’abandon de l’école, afin de favoriser l’inclusion sociale. 

Actuellement, une grande partie du budget de l’État est consacré à l’éducation : 

entre 1997 et 2003, ces dépenses ont atteint 5% du PIB, ce qui traduit la prise de 

conscience de l’importance de l’éducation. 
 

L’école: un lieu pour tous 
Face à cette priorité éducative d’améliorer le niveau des qualifications et des 

compétences de la population, les principales mesures prises ont été : 

1. L'augmentation du niveau d’études pour tous ; en 1986, la scolarité obligatoire 

a été allongée à neuf années de scolarité et ce troisième cycle (élèves âgés de 

13, 14 et 15 ans) reçoit beaucoup d’élèves, bien que plus tard, il y ait eu une 

diminution due au bas taux de natalité2; 

                                                           
1 Le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, à Bruxelles, les chefs d’État ou de gouvernement ont présenté les directions essentielles 
du nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne, où l’idée d’un investissement dans la connaissance et l’innovation a été renforcée. 
2 Rosa, M.J. e Chitas, P. 2010.Portugal, os números. Lisboa. 
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2. Plus récemment, la Loi nº85/2009 stipule le prolongement de la scolarité 

obligatoire jusqu’au secondaire (âge de 18 ans). 
 

Ces mesures ont été importantes. En 2008, il y avait 350 000 élèves immatriculés 

dans le secondaire, un chiffre bien supérieur (27 fois supérieur) à celui des années 

soixante, où il n’y avait que 14 000 élèves. L’école s’est donc ouverte soit en termes du 

nombre de personnes la fréquentant soit en termes de qui la fréquente. Elle est devenue un 

chantier d’investissement pour le développement de compétences et de savoirs 

nécessaires à une société compétitive. 

Il a fallu donc profiter de cette situation, où tous les enfants et de toutes les classes 

sociales vont à l’école, pour appliquer des révisions au niveau du curriculum, tout en 

favorisant l’inclusion sociale. 
 

L´école: lieu d’apprentissages 
 

En 2000, un nouveau paradigme concernant le curriculum national a eu lieu. Le 

principal objectif de la scolarité basique (de six à quatorze ou quinze ans) c’est 

l’Éducation à la Citoyenneté. C’est un axe structurant du curriculum, qui comprend non 

seulement les différentes matières scolaires (Langues, Mathématiques, Géographie, 

Histoire, Sciences Naturelles et Physique), mais aussi d’autres moments qui ont pour but 

de permettre aux élèves la possibilité de renforcer leurs apprentissages. 

L’éducation à la citoyenneté énumère un ensemble de dix compétences qui 

incluent l’autonomie, la coopération, la responsabilité, la communication (…) et une 

dernière tient à la capacité de préservation de la santé physique, psychologique et sociale 

et qui telle que les autres compétences, est transdisciplinaire. 
 

À part ces matières, le curriculum comprend encore différents moments 

d’apprentissage, composés de trois séances de 45 minutes par semaine et qui 

comprennent: (i) séance de projet; (ii) séance d’étude accompagnée (iii) formation 

civique. 

Ces moments d’apprentissage sont liés à des thèmes transdisciplinaires, tels que 

« les droits de l’homme », « la sexualité » et « l’éducation à la santé »3. Dans le cadre de 

l’autonomie des écoles, chaque école doit gérer les horaires, compte tenu d'une évaluation 

diagnostique des spécificités de la communauté où elle s’intègre. 

                                                           
3 In Novas áreas curriculares, DEB, ME, 2001. 
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Ceci dit, chaque école doit concevoir son projet éducatif en ayant pour le but les 

savoirs que chaque élève doit acquérir, mais aussi le socle des compétences personnelles 

censées être développées tout au long de la scolarité. 

L’éducation à la santé devient un enjeu vital dans une société marquée par le 

développement économique et les écoles y attribuent une grande importance. La 

publication de la Charte d’Ottawa, en 1986, traduit la position des pays participants, qui 

se sont engagés à envisager la santé comme une ressource du quotidien pour le 

développement social, économique et personnel et pas seulement comme une finalité. 

Cette perspective, bien que centrée sur la santé, s’approche de la finalité de la stratégie de 

Lisbonne (2000). 
 

Au Portugal, renforcer l’éducation à la santé dès le plus jeune âge dans le cadre de 

la scolarité, notamment l’apprentissage d’une bonne hygiène de vie ou d’un style de vie 

adéquat devient un enjeu politique pour les derniers gouvernements. 
 

L’éducation à la santé: caractéristiques et bénéfices attendus 
 

Au moment où tous les élèves suivent l’école et où l’on assiste à la 

démocratisation de l’enseignement, l’éducation à la santé et l’éducation sexuelle 

deviennent un thème très important. 

En effet, l’école est l'endroit où les enfants passent une grande partie de leur 

journée; les enseignements, la socialisation entre pairs, la reconstruction des savoirs, tout 

s’y avère d’une importance considérable qui justifie l’implémentation de quelques 

programmes spécifiques. 

C’est le cas du programme des appuis sociaux. L’augmentation de la durée de la 

scolarité obligatoire a impliqué un renforcement et un élargissement des politiques 

d’appui aux familles comme une des mesures de combat contre l’exclusion sociale. 

Chaque élève doit avoir sa chance. 

Ces appuis tiennent en compte le revenu familial. Par exemple, pour 

l’alimentation, il y a le programme du lait scolaire, qui consiste en la distribution gratuite 

et quotidienne de lait (200ml) à tous les enfants de cinq à dix ans (du préscolaire au 1er 

cycle). Le Portugal est le seul pays d’Europe dont le Ministère de l’Éducation assume les 

frais du lait.  



Estudo 8 – L’ école et l’ éducation à la santé: Un contexte protecteur pour les élèves 
 

179 
 

Si l’on compare avec d’autres pays, notamment l’Angleterre, le lait y est offert si 

les « Local Authorities » demandent une aide communautaire et le lait n'est offert qu'aux 

enfants des milieux les plus défavorisés. 
 

Les études menées sur cette mesure du « lait gratuit pour tous » nous informent 

qu’il en est découlé une augmentation de l’usage du lait comme produit de 

consommation, ce qui peut être un indicateur de santé.  
 

L’éducation alimentaire associée à l’activité physique est un des axes prioritaires 

des politiques de santé à l’école, pour plusieurs raisons. 

Lutte contre les carences alimentaires, (calcium);  

Le rôle culturel de l’alimentation; 

Plus récemment, les problèmes d'obésité et conséquemment de diabètes dès un âge 

précoce. 
 

Ceci dit, le Ministère de l’Éducation conçoit des lignes d’orientation pour les 

établissements scolaires, en stipulant le type de produits alimentaires à promouvoir, à 

éviter et à proscrire. 

Ces lignes d’orientation sont appliquées dans toutes les écoles. L’objectif du 

Ministère de l’Éducation, à travers les cantines scolaires, est d’offrir une alimentation 

adéquate, tout en évitant que les enfants ne gagnent un poids excessif, et cependant 

ingèrent la quantité de nutriments et d’énergie nécessaires à une saine croissance. 
 

Le régime de fruit scolaire 
 

Ce programme d’initiative européenne se cadre aussi dans l’éducation alimentaire 

et il consiste à offrir deux fruits par semaine à tous les élèves du 1er cycle. Le Ministère de 

l’Éducation jumelé aux Ministères de la Santé et de l’Agriculture développe et concrétise 

ce programme en milieu scolaire. 

Les objectifs du programme sont les suivants: 

- Santé Publique: améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, tout en 

contribuant à minimiser le risque associé aux  maladies chroniques ; 

- Éducation: renforcer l’acquisition des compétences dans le domaine du comportement 

alimentaire ; 

- Agriculture: Rapprocher les enfants du monde rural, pour qu’ils connaissent la 

provenance des aliments et (ré)apprennent à valoriser les produits de la terre. 
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La concrétisation du programme va de pair avec un ensemble de mesures 

pédagogiques, pour que les élèves intériorisent l’importance des fruits et des produits 

horticoles dans l’alimentation au quotidien et puissent acquérir des comportements 

adéquats. 

En ce qui concerne l’évaluation de ce Programme, elle est prévue dans un délai de 

cinq ans. Pour le moment, le programme est implanté il y a deux ans et 70% des 

municipalités y ont adhéré4, couvrant ainsi 50% des élèves du 1er cycle. 

Dans le domaine de l’éducation alimentaire, les efforts développés par le 

Ministère de l’Éducation en jumelage avec les services de santé publique et quelques 

institutions de la société civile, nous permettent de dire que l’offre alimentaire à l’école 

s'est bien  améliorée ces dernières années. 

Le dernier rapport d’évaluation5 (2009-2010) nous montre que la plupart des 

écoles mènent, dans les cantines, une politique de réduction de sel, de sucre et réduction 

de graisses : ces pourcentages se situent entre 91 et 93%. 
 

L’éducation sexuelle 
 

À défaut de pouvoir tout aborder en matière d’Éducation à la Santé, nous sommes 

obligés de définir les thèmes prioritaires. 

Ce choix n’est pas aléatoire : en effet, nous pourrons dire que si l’éducation 

alimentaire a une longue tradition au Portugal, le même ne se passe pas avec l’éducation 

sexuelle. 

Mais, si nous la choisissons, c’est parce que cette matière fait l'objet d’une étude 

approfondie durant les années 2005-2007 et la plupart des recommandations faites alors 

sont suivies actuellement. 

En effet, en 2005, le XVIIe Gouvernement Institutionnel a créé un groupe de 

travail composé de personnes de compétence reconnue6 pour évaluer et proposer des 

mesures concernant l’éducation sexuelle en milieu scolaire. 

À ce moment là, il y avait un certain vide et les médias ont commencé à presser le 

gouvernement de donner une réponse à la situation. 

C’est vrai qu’en analysant les données de l’étude «Health Beahaviour School 

Children, 20027» nous vérifions que celles-ci traduisaient un pourcentage élevé de 

                                                           
4 Les écoles du 1er cycle dépendent des municipalités. 
5 Cfr: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Documents/AvaliacaoFinalPES_2009_10.pdf, date du 29.03.2011. 
6 Cfr: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Documents/Relatorio_Preliminar_ES_31-10-2005.pdf, consultation  du 29.03.2011 
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comportements à risque, tels que relations sexuelles précoces ou associées à la 

consommation de drogues. 

Le Groupe de travail désigné a mené une recherche rigoureuse, en visitant des 

écoles de tout le pays, en interviewant des personnalités-ressource en la matière et a 

produit trois rapports, dont le dernier8 propose un ensemble de mesures, desquelles nous 

citerons les plus importantes: 

L’éducation pour la Santé doit être considérée obligatoire dans tous les 

établissements scolaires; 

Le partenariat, notamment avec les services de santé, est essentiel pour le bon 

développement personnel des élèves; 

Chaque école doit avoir un professeur coordinateur attaché à cette matière qui 

puisse coordonner les différents projets; 

La participation des parents et des enfants dans la vie de l’école est essentielle au 

succès du programme; 

Le Ministère de l’Éducation doit travailler de façon cohérente avec celui de la 

Santé. 
 

Après la publication des rapports, le gouvernement a approuvé l’ensemble des 

mesures proposées et le Ministère de l’Éducation a pris en mains cette matière. Vu 

l’intérêt que le gouvernement y a mis, nous avons assisté à une amélioration du travail en 

milieu scolaire. 

L'institution d'un professeur coordinateur de la santé a été une mesure positive: 

l’école possède un visage, un responsable pour le projet qui veille à sa concrétisation, en 

articulation avec les services de santé. 

Le fait de concevoir l’éducation à la santé comme une matière obligatoire de la vie 

scolaire a impliqué une réorganisation des écoles en matière de qualification des 

ressources humaines. 

D’autre part, chaque année, le Ministère de l’Éducation ouvre un concours pour 

que les écoles présentent leurs projets et un budget leur est attribué selon le niveau, ce qui 

incite les établissements à progresser dans la bonne direction. 

Après cette description des programmes et du travail développé, nous pouvons 

nous demander quels sont les bénéfices attendus et ceux obtenus. 
                                                                                                                                                                              
7 HBSC est une étude avec la collaboration de l’OMS et qui compte avec d’autres pays membre. Au Portugal, l’étude est coordonnée 
par Matos, M.G. et  les résultats peuvent être consultés : http://aventurasocial.com/publicacoes/publicacao_1293756243.pdf 
8 Cfr: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Documents/GTES_RELATORIO_FINAL.pdf 
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Conclusions 
 

Certes, il y a un travail sur le long terme qui se développe dans le sens de bâtir une 

école conviviale qui intègre et protège l’enfant en tenant compte des différents aspects 

culturels. La finalité du système éducatif d’un pays est donc de léguer à ses générations 

montantes un monde plus sain. Il reste à valider l'investissement adéquat en termes de 

budget et de résultats.   

Nous devons nous demander, face aux efforts développés, si la santé de nos 

enfants et leur style de vie s’améliorent,  si les comportements à risque diminuent, pour 

qu’ils puissent plus aisément intégrer la société de la connaissance. 

En prenant pour référence, l’étude internationale – HBSC, déjà citée – qui est pour 

le système éducatif une sorte de baromètre, puisqu’elle peut permettre d’affiner les 

politiques éducatives, nous pouvons constater que les résultats de cette année9 nous 

montrent une amélioration des comportements des jeunes. 

Quelques exemples: 

L’alimentation et l’activité physique : le pourcentage d’enfants qui ne prennent 

jamais le petit déjeuner a baissé (6.7%) par rapport aux années antérieures (7.8%) 

et le  pourcentage d’enfants qui pratiquent une activité physique (3 fois ou plus par 

semaine)  a aussi augmenté (48.2%);  

Les rapports sexuels : le pourcentage de jeunes qui ont des rapports en âge précoce 

a baissé; de même, au sein du groupe de ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels, 

l'utilisation du préservatif est plus fréquente; le pourcentage de jeunes qui affirme 

ne pas avoir de rapports associés à l’alcool et/ou aux drogues, a augmenté 

(87.3%). 

Ces résultats ont la valeur qu'on leur attribue; de toute façon, ils semblent dénoter 

une tendance vers l’amélioration des comportements. Compte tenu du titre de cet article, 

nous considérons que l’école est un espace protecteur de la vie et de la croissance des 

enfants. 

Maintenant reste le grand défi d’intégrer les compétences et les comportements 

adéquats comme modus operandi nécessaire à l’individu et à son insertion en société. 

 
M.Isabel Machado Baptista 

Coordinatrice « Écoles santé » 

Ministère de l’Education - Lisbonne

                                                           
9 Dados Nacionais 2010: www.aventurasocial.com  
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Introduction 
 

It is known that sexuality is determined by puberty-related transformations. On the 

other hand, it is the reflection of social and cultural expectations or learned standard 

behaviours. Sexuality’s development involves learning behaviour standards and roles that 

are expected by both genders and the social support by individuals from the social 

network. 

The family, as a role model, information vehicle and emotional and social support, 

has a direct influence in individuals’ behaviours from infancy, namely in the adoption and 

maintenance of protective and/or risk behaviours for youth health generally and sexual 

health and pregnancy. Young people constitute a group of risk as they lack specific 

information about sexual attitudes and behaviours. It is fundamental to engage political 

measures in order to conduct intervention projects that inform, sensitise and aware 

teenagers regarding the consequences of risk behaviours.  

It was considered that the development in this area of study is fundamental, in 

view of the fact that a better knowledge regarding all the issues involving risk behaviours 

might grant predictor factors of this kind of behaviour and also allow the development of 

more efficient intervention strategies. The early identification and the treatment of 

multiple problems of a teenager are essential to decrease the risk of long-term 

dysfunctions. 

School settings are a good starter point to cross-cultural and inter culture health 

promotion. It urges to create broad pro active alternatives to cope with life threats and 

challenges looking actively for personal and social well being. Therefore parents, school, 

peers’ group, neighbours and in general all the local community must be all together 

involved in a process of health promotion.  

A couple of years ago, the privileged areas of attention regarding youth health 

were biological in essence (immunisation, physical development monitoring, screening 

for infection diseases, dental health, nutrition, ophthalmologic and audio screening). More 

recently a focus was reinforced on nutrition, physical activity, substance use prevention, 

unplanned pregnancy prevention, HIV and other STD’s prevention and interpersonal 

violence. But not until recently a shift was made in the philosophy of 

preventive/promoting intervention in the area of health education. A big focus is now on 

long lasting little steps towards a healthier life style including, as said, personal 
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competences: self regulation and self monitoring, youth participation and the participation 

of youth’s relevant actors (peers, family and teachers) therefore increasing social cohesion 

and social networks’ support. 

In Portugal, schools have an autonomous status that can be claimed and sheered 

and may benefit the adequability of school actions to the local problems, and the use of 

local actors and networks. This raises the issue of schools management from one side and 

teachers training from another. It is widely known that a lot of projects in schools are 

initiated and developed because of the enthusiasm of a single teacher, a group of teachers 

or a group of trainees.  

Regarding families, teachers complain that parents do not show up and that 

parents who go to school are indeed parents whose children have fewer problems. But on 

the other hand parents complain that teachers only contact them when “there is a 

problem” and they always feel guilty when called to go to school and meet the teacher or 

the principal. Indeed, a good partnership family-school is necessary. Parents should be 

requested to be aware and participate in their children school life and, in some cases, be 

helped to cope with parenthood especially when families have specific vulnerabilities or 

children have specific tough health compromising problems1. 

The presented reflection will focus on the specific area of sexual education, 

although considering this area within a broader area of health education and Citizenship 

Education.  

Within a pre-established reference frame, this article aims to answer the following 

question: what assessment has been carried out in order to show the importance / 

effectiveness of the implementation of sexual education in schools? Is the sustainability 

guaranteed? How can it be improved? 

Will be considered the legal and operational measures occurring within a first 

initial period till 2005; followed by the dynamic held during the period 2005-2010, and 

finally a reflection about the present state of the art. 
 

The early years 
 

Back to the 60 thies it was created in Portugal a “School Health” program, having 

though a very restricted action, limited to (a few) medical interventions such as 

                                                           
1 Matos, MG & Sampaio, D (2009) Jovens cm saúde: diálogo com uma geração (Youths with health: dialogue with one generation). 
Lisbon: Leya. 
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anthropometric evaluations and immunisations and furthermore restricted to children that 

would attend schools.  

In the 80thies it was created in Portugal the program “Viva a Escola” (1980-1994) 

and immediately after the Portuguese Network of Health Promoting Schools (RNEPS) 

integrated in the European network (ENHPS) (1995-2004).  

After the Edmond Zee2, this European movement was meant to abandon a mere 

“project status” and get fully embedded in the regular dynamic of each European school. 

In Portugal this was a milestone that was coincident with a tough period of political 

turbulence, with 4 government changes in a 4 years period.  

Only in 2005 this process was renovated, revitalised and pushed forwards. 
 

Preparing and planning for school development 
 

In mid-2005, the Ministry of Education decided to change Health Education in 

Portuguese schools into a regular, long lasting, sustainable process, and created a 

Working Group (GTES- Grupo de Trabalho para a Educação Sexual/ Educação para a 

Saúde) to present proposals in order to reach, by the year 2007, a country wide coverage 

of schools that would include Health Education in the curricula.  

The GTES team started its activities in June 2005. The proposal made during 2005 

by GTES Working Group and accepted as Public policy and law prescribed that Health 

Education would be a priority and would be compulsory in schools, across all school 

subjects, calling for students’ and parents’ active participation. 

During GTES mandate, the group visited local projects in various schools all over 

Portugal and organised various national and regional meetings for teachers, principals and 

experts in health promotion in order to establish a participated platform for a sustained 

action.  

The GTES also provided planning, supervision, and evaluation actions in schools, 

through these visits and meetings that covered the entire country.  

Several actors from civil society were invited to meetings (parents’ leagues, 

teacher unions, political parties; youth’s associations; youths with political engagement in 

parties included in the national parliament; religious representatives, policy makers and 

policy leaders). 

                                                           
2 European Conference on “Linking education with the promotion of health in schools. Egmond Zee, Netherlands, 25- 27 September 
2002. 
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Biology and Physical Education teachers, as well as Psychologists, Nurses, Social 

Workers and School Medical Doctors seemed to be the “elected” groups of professionals, 

ideal to joint efforts in order to meet pupils needs and promote their health and well-

being.  

During the 2006 and the 2010 waves of the HBSC/WHO Portuguese survey 

(Currie et al, 20043; Matos et al, 2006; Matos et al, 20104), an extra questionnaire was 

sent to schools, randomly chosen to be included in the national study, in order to inquire 

about local policy regarding Health promotion and Education. 77 schools participated in 

2006 and 84 in 2010. Teachers’ and parents’ adherence to Health Promotion was 

moderate and students’ was moderate/good. Natural Sciences and Physical Education are 

the subjects where it is more frequently addressed and Project Area and Civic Education 

are the non-disciplinary curricular areas which most often dedicate it an extra time. The 

only difficulty mentioned in both surveys is a weak family involvement.  

Results suggest that schools should develop strategies to promote inclusion, to aim 

to develop students’ knowledge, autonomy, responsibility, ability to make sound 

individual choices and propensity for social participation. 
 

Policy and Institutional anchoring 
 

The GTES recommendations included that, from 1st to 9th grade, Health 

Education should take place: a) Across all school subjects and be included explicitly in 

each “class project” and evaluation; b) In parallel, National curricula already included 

about 4 hours a week for “non-subject curricular areas (Areas Curriculares não 

Disciplinares) consisting of 4 possible areas: “Project area”, “Tutored Study”, 

“Citizenship Education” and “School Option”. It was proposed that at least one of those 

areas would be devoted to Health Education and at least one hour a month would focus on 

sexual education. Health Education should involve all students, calling for their active 

participation and aiming at developing knowledge, autonomy, responsibility, and 

individual choices and social participation.  

Later on, four main health issues for priority intervention were identified: a) 

Substance use; b) Sexuality/ IST and HIV prevention; c) Nutrition and Physical activity 

and d) Violence prevention and well being/ mental health.  

                                                           
3 Source: www.hbsc.org  
4 Source: www.aventurasocial.com  
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These areas (“Project area”, “Tutored Study”, “Citizenship Education” and 

“School Option”) were conceived in order to increase pupil’s knowledge and autonomy. 

Once a week, the pupils should go deep on several subjects related to mental health, 

environmental education or sexuality, guided by a teacher. According to the last GTES’ 

report, pupils should dedicate a minimum of one hour every month to acquiring other 

competences, like gender equity and ethics. Additionally, it was recommended for all 

schools (and mandatory in secondary schools) the implementation of a health cabinet 

(“Space Health”) where pupils could be individually heard and supported by a reference 

teacher or a health professional, provided by the local health centre.5  

Schools where requested to develop several strategies in order to be inclusive, that 

is, in order to involve all the pupils, regardless of gender, age, special needs, social and 

economic status and ethnicity, and optimise the relationship with families, thus preventing 

academic maladjustment, school failure and school drop out. One of the strategies is to 

implement “workshops” or “school clubs” in order to attract the majority of the pupils, 

and to maintain a culture of events and actions with the parents and for the families. This 

is seen as a way to develop pupils personal and social competencies and self –regulation, 

and thus autonomy and participation and from another side to increase and maintain their 

social capital and sense of togetherness and social cohesion. Furthermore, every school 

had nominated a teacher to coordinate Health Education and Promotion. 

The GTES visited schools all over the country and could verify that in a lot of 

schools the “health projects” where very well established, sustainable and inserted in the 

local community. Those specific schools were much ahead the proposed legislation. The 

aim of GTES was not to slow down those upstanding schools, but to establish a “base 

line” of health measures that could be compulsory in all Portuguese schools. The 

legislation was therefore read as such “at least…” 

From a strict legal point of view, law previewed this approach as far as 1986 (Law 

nº46/86, de 14.10, 2, Article 47). But afterwards and following GTES recommendations 

the law No. 25 995/2005, 16th December, defined Health education as compulsory in 

schools and nominated a teacher in every national school as the “health coordinator”. In 

each school there is a school educational plan that includes health Education for all and 

defines schools as health & friendly environments. (Law 2506/2007, 20 February). From 

                                                           
5 Matos, MG (org). (2010). Sexualidade, afectos e cultura (Sexuality, affects and culture) , Lisbon : Coisas de Ler. 
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2007 to 2009 schools have increased their inclusion of health education from 79% to 

95%.  

If 2001 only 16% of schools had health cabinets. In 2003 this number was 18%. In 

2006, 31% and in 2009, 43% of schools had a “Health space” addressing health issues 

with pupils. In 2009, 83% had a Youth Club addressing cultural, sports and leisure issues 

that might also include health topics. Now, 93% of secondary schools have a “Health 

space”6. Nowadays all schools have access to the global national program for health 

promotion.  

The issue of teachers training was raised and addressed in a threefold way: 

centrally the Ministry of Education would organise a specific training for “health 

promotion” specially regarding the four selected areas; beginning by a specific training 

for the school nominated “coordinator of health promotion interventions”. Also it was 

suggested that the universities and pedagogical institutes would integrate this aspect in the 

in training programs for future teachers and also offer a specialization by means of master 

and doctoral study programs in “health promotion” 

Training was of course meant to include “specific health information/knowledge” 

but very especially it aims a training in active listening and group dynamics so as to 

increase pupils’ participation in very active and inter-active health sessions. 

Four manuals were edited by The Ministry of Education/DGIDC with the following 

topics: nutrition, substance use, violence/bullying, intervention methods. Two last 

manuals are in press. One on sexuality and the other on physical education7.  

Networking, re-organisation of services and resources, partnerships local authorities-

health system and educational system, sustainability and teachers training were found to 

be a priority. GTES published 3 reports, during 2005 and 2007 that were the basis for all 

national legislation in the area from 2007 till 2011(www.dgidc.min-edu.pt). 
 

The current state of the art 
 

After the GTES work, the Ministry of Education, through a specific tecnhical 

structure, emanated specific legislation on the area of sexual education. An important law 

on sexual education established a minimum number of sessions (from 6 to 12) required 

for 6-7 years to 13-15 years students (Law nº 60/2009, 6 August). From 2009 to 2011, 

                                                           
6 Source: Edital 2010-2011, http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Documents/2_Edita10-11_comassinatura.pdf. 
7 See (www.dgidc.min-edu.pt 
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there was a commitment from schools in the implementation of projects of health 

education. The legislation of the central government gave sustainability to work in 

schools and we verified that all the schools were engaged in this domain. 

Nowadays, with the change of government (19th government), there is a new 

curriculum revision (normative order nº17169/2011, of 23rd December). The Ministery of 

Education is now called Ministry of Education and Science (and includes research and 

higher education). At this point, we do not yet know the scope of this revision. However, 

schools are beginning to ask us "in which curricular area shall we address sexual 

education". And the “areas curriculares não disciplinares “were cancelled in sake of more 

maths and language (Portuguese). However it is too soon to verify if a new health 

promotion proposal will happen or if simply there will be no “health promotion (inclugind 

sexual education)” at all. Perhaps in the years 2012-2013, we will have more definite 

ideas about how to approach sexual education. 
 

Raad maps for the future 
 

From a strict scientific point of view, in parallel with those political issues, after a 

period of huge efforts regarding Universal preventive interventions (during the 80ties and 

the 90ties) the country underwent a big improvement. Nowadays however, a need to 

specific chirurgical selective interventions was identified because specific nested health 

problems were not sensitive to global preventive universal measures.  

Calls for funding are now common and on a regular basis, involving evaluation of 

projects and budgets, but some public services claim that a special budget allocation 

should occur automatically, avoiding bureaucracy and delays in the attribution of funds to 

projects (this is e.g. the case of public schools, public universities and public hospitals). 

On another side, NGO and non profit services claim that there is a lot of paper work and a 

lot of delays related to yearly application for grants, which makes planning and 

sustainability hard to manage. 

Some claim that a lot of work has been done in the last decades, but that 

communication networks are not enough developed, therefore some areas (and e.g. some 

economically deprived neighbourhoods) may have an over-investment of professionals 

efforts, while others have deficits; some projects can begin and extinguish without leaving 

a suitable solution in the communities or specific youth target populations. 
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A few initiatives are not evaluated properly meaning that public funds can be 

spent unduly in placebo like interventions or, worst, in interventions that may actually 

“harm”. While bottom up initiatives are sought because they involve a lot of population 

participation, a leading national polity is urging in order to provide a proper frame for all 

the youth friendly initiatives and services. 

Public services must be rethought so that “political jobs” are limited to policy 

makers, and proper health professionals can lead health projects, sustaining that 

leadership even when elections change the political party in the government. The same 

applies to fund rising, it should really be depending from the relevance and quality of the 

projects and sustainable when parties in the government rotate.  
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Capítulo 5 – Discussão geral 
 

5.1 – Notas introdutórias 
 

Referimos anteriormente que o nosso percurso pessoal e profissional, um 

“percurso reflexivo”, nos motivou a edificar o “objeto de pesquisa”, para que o mesmo, 

entre outras finalidades, também pudesse ser útil a futuros profissionais da Promoção da 

saúde em meio escolar”.  

Primeiramente, iremos rever todos os artigos que integram a presente dissertação, 

mediante uma moldura concetual, que visa salientar os aspectos mais significativos e 

fortes e os aspetos, que ainda constituem uma ameaça, face ao desempenho das políticas 

públicas de educação e saúde em direção a gerações saudáveis e competitivas em termos 

humanos e simultaneamente económicos.  

Entendemos por pontes fortes e/ou forças (com base na grelha SWOT), os aspetos 

dos diferentes artigos que são estruturantes do tema da “educação para a saúde em meio 

escolar”. Paralelamente, as ameaças salientadas são as que entendemos que podem 

comprometer a sustentabilidade dos pontos fortes, se não forem tomadas algumas 

estratégias para recentrar e/ou rever os pontos fortes. 

Assim, esta fase de discussão geral será composta de 3 momentos: 

(i) Numa primeira fase, vamos começar por revisitar todos os artigos. 

Designaremos esta fase por Revisitação dos diferentes artigos, uma vez que 

cada artigo já comporta uma análise dos objetivos a que se propôs; 

(ii) Numa segunda fase, recentrar-nos-emos sobre o artigo “Condições 

ambientais, pedagógicas e psico-sociais nas escolas”. Este artigo obedeceu a 

uma metodologia pré-estabelecida, que foi aplicada em duas ocasiões 

diferentes, tendo produzido conclusões significativas, pelo que exige uma 

atençaõ particular; 

(iii)  Numa terceira fase, procederemos à síntese dos mesmos artigos, tendo em 

conta as 3 grandes eixos que são o denominador comum do conjunto dos 

artigos. 
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5.2 – Revisitação dos diferentes artigos 
 

Antes de iniciarmos este exercício, convém referir que a sequencialidade dos 

artigos segue uma trajetória, que vai dos artigos mais abrangentes (políticas públicas, 

estado de saúde global da população jovem, ...) até  aos artigos mais circunscritos (a 

intervenção na escola, a concretização de cada uma das áreas de intervenção...), 

culminando com um artigo, que é a síntese dos anteriores. Há pois um percurso, cuja 

lógica vai do mais abrangente ao mais específico. 

O primeiro artigo “Educação Sexual em meio escolar entre 2000 e 2005: 

avaliação (Parte I), para além do enquadramento da Educação sexual na área da 

Educação para a Cidadania, conforme os documentos de referência, salienta como ponto 

forte as políticas traçadas, que consisitiram na criação de uma instância de relevo – a 

Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde –, que tinha por 

objetivo conferir um caráter estrutural e estruturante à Educação para Saúde-Educação 

Sexual. Para além desta estrutura, havia a Rede Nacional de escolas Promotoras de Saúde 

(RNEPS), uma organização de experimentação e disseminação das boas práticas.  

Em termos organizacionais, realçámos estes aspetos, uma vez que,de acordo com 

a revisão da literartura, vimos que visibilidade é um fator de sucesso. Além disso, neste 

mesmo período saíram importantes normativos na área da educação sexual (Lei nº120/99 

e Decº-Lei nº 259/2000, de 17 de Outubro), que implicou a imediata concretização das 

políticas nesta matéria. Foi decidido que, mediante um protocolo, a “Educação sexual” 

ficaria a cargo de uma Organização não-governamental (ONG), com larga experiência no 

assunto, sob orientação do então, Ministério da Educação. 

Durante este período, a avaliação levada a cabo teve o mérito de evidenciar a 

mais-valia da RNEPS, mas pouco sabemos do estado de partida da saúde dos jovens (em 

2000) e da respetiva evolução no período a que se refere o artigo (2005).Daí que, no 

decurso do artigo, nós tenhamos sugerido a necessidade de articular com o HBSC (estudo 

anteriormente referido), pois uma avaliação sumativa preocupa-se essencialmente com a 

determinação da eficácia de uma intervenção planeada. 
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Dito isto, a principal ameaça das intervenções, - e patente neste artigo- é não ter 

prevista uma avaliação centrada na saúde dos jovens adolescentes, para que a mesma nos 

pudesse apoiar na aferição das políticas públicas. 

O segundo artigo, Educação Sexual em meio escolar: avaliação entre 2005 e 2010 

(Parte II), vem na continuação do 1º, por razões evidenciadas na introdução do próprio 

artigo. Este artigo tem como ponto forte a proposta, por parte do GTES -anteriormente 

referido -, de um enquadramento teórico, sólido e consistente sobre a forma de 

“reequacionar” a Educação sexual em meio escolar, tendo passado este assunto para a 

responsabilidade direta do Ministério da Educação (atual MEC), embora podendo ser 

apoiado pelas ONG, no âmbito da autonomia das escolas. Para o efeito, foram propostas 

linhas de atuação concretas – professor coordenador, redução de horas, definição de 

áreas de intervenção prioritária, etc -, que fizeram emergir um conjunto de normativos, 

nomeadamente a Lei da Educação Sexual (Lei nº60/2009,de 6 de Agosto), que veio 

conferir obrigatoriedade a esta área do conhecimento, tendo sido alocado um número fixo 

de sessões por ano letivo. A mesma Lei estipula que, após um período de experimentação, 

deveria ser alvo de avaliação, após os dois anos lectivos seguintes à sua entrada em vigor.   

É muito importante a avaliação da intervenção da operacionalização da Lei da 

Educação sexual, pois poderá permitir detetar eventuais “lacunas” da aplicação da lei e, 

ao mesmo tempo, facilitar a tomada de posições no sentido de as colmatar, solidificando 

“metodologias e saberes” nesta área que, comosabemos, ainda fragmenta a opinião 

pública.  

Como ameaça, que poderá comprometer as políticas públicas ou, pelo menos, a 

sustentabilidade do processo, é a hipótese de esta mesma avaliação não se efetivar ou não 

se efetivar em tempo oportuno, o que pode adulterar os resultados.  

Salientamos este aspeto, sabendo que o mesmo decorre da nossa experiência 

(avaliador/avaliado) em situações de avaliação anteriores e que, como salientámos no 

Capítulo da “Metodologia”, podemos estar a ser influenciados pelas características e a 

história da organização. 

O terceiro artigo, Portugal: from research to practice – promoting positive health 

for adolescents in schools, é de caráter mais amplo: debruça-se sobre uma população em 

meio escolar, analisa um conjunto de variáveis relacionadas com a saúde, que 
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extravasando os aspetos da sexualidade, a integram: é o caso dos dados relacionados com 

a Saúde mental. 

A sexualidade é transversal à vida, é uma parte integrante do ser humano, que 

conduz à sua organização, estruturação, comunicação e posicionamento.Sendo transversal 

à vida, também é transversal ao ser humano, desempenhando um papel importante no seu 

desenvolvimento e comportamento, influenciando também a sua/nossa saúde física e 

mental (OMS, citado por Frade, Vilar et al, 2001). 

Com base na recolha de dados do HBSC, este artigo apresenta como ponto forte o 

foco na “saúde mental dos jovens em meio escolar” correlacionando-o com dois fatores: 

estatuto socioeconómico e estatuto migrante. Os resultados salientam que a maioria dos 

indivíduos está satisfeita com as suas vidas e raramente referem sentir “sintomas 

psicológicos”. O bem-estar socioeconómico pode ser um fator protetor para os jovens. A 

inversa, também é verdadeira: pertencer a uma minoria étnica, de baixo estrato 

socioeconómico pode trazer problemas de saúde mental,nomeadamente no que diz 

respeito aos comportamentos de risco, lesivos para a saúde, pois por vezes, também é o 

grupo mais propenso a discriminações. O artigo refere a necessidade de uma intervenção 

global no aluno (família, comunidade e escola) com o objetivo de promover competências 

sociais adequadas. Esta estratégia é a considerada nos últimos estudos, que apontam para 

a necessidade de intervenções comunitárias globais, atravessando os vários contextos de 

pertença dos jovens, nomeadamente a importância do momento de lazer- parte destes 

considerandos foram considerados na revisão da literatura, nomeadamente, quando foi 

referida a abordagem holística-. 

Na perspetiva da saúde global dos jovens, encontramos como ameaça, o fator 

socioeconómico. Efetivamente, se a maioria se sente confortável consigo próprio, ainda 

há franjas da população escolar que apresentam estilos de vida lesivos, muitas das vezes 

ligados ao uso e abuso de consumos e/ou a comportamentos sexuais desprotegidos. É 

sobre esta franja da população que os esforços/programas têm de ser muito bem 

equacionados, tanto mais que na atualidade se verifica uma progressiva degradação do 

tecido social em termos económicos, o que não augura um futuro brilhante,em termos de 

saúde mental1. Afirmamos e confirmamos este aspeto: foi anteriormente focado na 

revisão da literatura (UNDP, 2003). 

                                                           
1 A proposta do Plano de Ação para a Saúde Mental 2013-2020 constata que as doenças mentais representam 13% do total de todas as 

doenças do mundo e já são um um terço das patologias não transmissíveis (dados revelados pela OMS em data de 20.05.2013). 
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Nesta sequência, surge o quarto artigo:Youth friendly health services and policies 

in Portugal. Este artigo retoma aspetos enunciados no Artigo 2 e 3, que tem a ver com a 

atuação do GTES, que fez emergir uma série de legislação protetora em termos de 

“Educação para a saúde”. O ponto forte deste artigo é a inventariação exaustiva das várias 

instituições ligadas a diferentes Ministérios, que disponibilizam serviços de apoio aos 

jovens, desenvolvendo estratégias alternativas “aos comportamentos de risco mais 

lesivos” não só os comportamentos relativos à saúde, mas também os que se prendem 

com o percurso escolar: abandono, retenção, etc. Dito isto e, aparentemente, há um 

conjunto de respostas sociais (e não só…) e de iniciativas na área da saúde mental, que 

pode absorver todas as camadas da população jovem, incluindo a mais frágil, 

contribuindo assim para a sustentabilidade do processo, ou seja, a efetiva democratização 

da escola. 

No entanto, o que não surge evidenciado no artigo, mas que pode constituir uma 

ameaça (entendemos nós,com base na experiência: pode ser um erro metodológico, como 

vimos, mas também pode ser uma mais valia…) é a não concertação das ações ou seja, 

pode acontecer a duplicação de esforços para o mesmo fim, sem que os ganhos daí 

decorrentes, correspondam em igual medida. 

Por exemplo, o programa “Cuida-te!”, centrado nas áreas de intervenção 

prioritárias (Educação alimentar, consumos abusivos, sexualidade e prevenção, saúde 

mental) e com implementação nos estabelecimentos de ensino, foi um programa que 

gerou algum ruído, pois trabalhava as mesmas áreas de intervenção que (nós2), as 

escolas, que também as trabalhavam em parceria com diferentes entidades locais. 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos pelo GTES, das alterações provocadas, 

nomeadamente a “obrigatoriedade da educação sexual” e da sustentabilidade, surge o 

quinto artigo: Adolescents’health education and promotion in Portugal. A case study of 

planning for sustainable practice. 

Este artigo tem como ponto forte, evidenciar todos os aspetos convergentes para a 

sustentabilidade de um processo e que já foram anteriormente referidos nos artigos 1 e 2, 

nomeadamente o fato de haver um desenho curricular com sessões que podem ser 

alocadas à Educação para asaúde- educação sexual. Aqui, as diversas medidas lançadas 

                                                           
2 Reportado pelas próprias escolas, na pessoa do coordenador da educação para a saúde e/ou do diretor da mesma. 
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surgem sistematizadas, o que é complementar aos artigos anteriores, onde estas são 

descritas, mediante o contexto que as fez emergir. 

Em termos de políticas públicas, a ameaça, que este artigo já enuncia, é justamente 

a alteração das políticas, nomeadamente no novo modelo de organização curricular, onde 

os estabelecimentos de ensino podem não conseguir alocar horas à “Educação sexual e às 

outras matérias da área da educação para a saúde” que, na atualidade, são prementes, 

tanto mais que se prevê um empobrecimento global da população e “pobreza e saúde” 

nem sempre são compatíveis – já revisto nesta dissertação, no capítulo da revisão da 

literatura. 

Ainda sobre este assunto, a investigação científica recente3 considera que há um 

consenso alargado sobre o papel da escola no desenvolvimento da personalidade dos 

jovens adolescentes: para determinados investigadores (Greenberg et al., 2003; artigo 29 

da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças, Assembleia Geral das 

Nações Unidas, 1989), a escola não se pode limitar ao currículo estritamente académico; 

para atingir o desenvolvimento máximo da personalidade dos jovens , o ensino das 

competências sociais e emocionais deve ser uma tarefa de fundo dos sistemas de ensino 

em paralelo com com as competências cognitivas direcionadas para os resultados 

académicos . 

Em síntese e de acordo com a investigaçãoo recente, há grande hipótese de que a 

ameaça formulada deixe de o ser, para se tornar realidade. 

Na sequência das várias medidas protagonizadas pelo GTES e da sustentabilidade, 

importava debruçarmo-nos sobre como a escola as aplicou em meio escolar. Surge o sexto 

artigo: Condições ambientais, pedagógicas e psico-sociais nas escolas: uma visão da 

gestão escolar e sua evolução em 4 anos. Este artigo será objeto de uma outra abordagem, 

uma vez que respeitando a mesma matriz, o mesmo estudo foi replicado, como indica o 

título, 4 anos mais tarde. Assim, é o ponto 2 mencionado no início do capítulo da 

Discussão geral.  

As escolas dispõem de autonomia, trabalham e aplicam as diretivas da forma que 

melhor se adequa ao trabalho a desenvolver. O artigo 6 é disso um exemplo. Para 

                                                           
3 Marcin, S., René, D et al : Effectiveness of school-based Universal Social, emotional, and beahavioral programs: do they enhance 
students development in the área of skill, behavior, and adjustment? In Psychology in the schools, vol.49 (9), 2012. 
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completar, é necessário analisar sumariamente a forma como os serviços centrais 

organizam a sua atividade, tendo em vista não só a regulação da concretização das 

políticas em meio escolar, como a monitorização dos trabalhos desenvolvidos.Surge 

assim o artigo 7: Concretização da Educação para a Saúde em meio escolar. 

Logo numa 1ª leitura, este artigo aponta como ponto forte a vinculação da 

“educação para a saúde” a um campo mais vasto, que tem a ver com com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Cidadania democrática, ou seja: se as políticas 

públicas têm o direito de garantir todos os meios ao cidadão para que este possa usufruir 

de uma boa saúde, o mesmo cidadão deve ter capacidade reivindicativa e, 

simultaneamente, o dever de preservar e zelar pela sua saúde e da dos outros. Só assim se 

entende o exercício de uma cidadania ativa. 

Outro ponto forte é a existência de um serviço central, devidamente identificado 

que recebe instruções, faz propostas e emana para o terreno. Há um “rosto”, o que é 

facilitador do trabalho das escolas. Para além disso, este serviço central tem vindo a 

alocar verbas às escolas que entendem necessitar das mesmas para implementar alguns 

projetos  

Este artigo desenvolve-se à volta das diferentes áreas de intervenção, dando uma 

perpspetiva dos diferentes projetos em curso e repetivas mais-valias. A gramática do 

artigo, dividido por áreas de intervenção, pode constituir uma ameaça, na medida em que 

pode levar o “incauto” leitor/profissional a conceber projetos por áreas de intervenção, em 

vez de estabelecer uma linha de ação – por exemplo, “comportamentos protetores” – e 

organizar, na escola, o conjunto dos saberes curriculares e extra curriculares à volta deste 

eixo (p.ex.). 

Como vimos, a organização dos artigos segue do mais para o menos lato. Neste 

momento, afunila-se novamente, retomando a escola como um contexto protetor face às 

linhas de força estabelecidas pela Estratégia de Lisboa, que vão ao encontro de alguns dos 

objetivos do milénio (ODM). É o caso do 8º artigo: L’école et l’éducation à la santé: Un 

contexte protecteur pour les élèves. 

Este artigo pretende chamar a atenção entre o estabelecido na Estratégia de Lisboa 

de 2000, cujos objetivos são (foram) ambiciosos – a economia mais competitiva do 

mundo – e o salto que, em termos de qualificações e competências a desenvolver, 
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Portugal tem de dar. É também aí que a escola é objeto de reflexão. Dado que para a 

competitividade da economia, a saúde e o bem-estar são fatores de grande importância, a 

escola tem aí um papel determinante, sobretudo para com as camadas da população mais 

vulneráveis. Para além da família, que outro contexto protetor pode contribuir tão 

eficazmente para a estratégia de Lisboa? Face a este desafio, algumas medidas tiveram 

des ser tomadas, nomeadamente o prolongamento da escolaridade obrigatória. É este 

ponto forte do presente artigo.  

A grande ameaça é que na sequência da atual crise económica, a frequência da 

escola pode estar em crise e o hiato entre o estipulado na estratégia de Lisboa e as 

qualificações exigidas à população estudante pode contribuir para aumentar esse hiato. 

Finalmente, o 9ºartigo: Sexual Education in schools, in Portugal é uma síntese de 

tudo o que foi anteriormente referido em termos de medidas de políticas públicas 

implementadas em Portugal. Tem como ponte forte o fato de ser uma síntese dos 

principais aspetos referidos ao longo dos anteriores artigos. Ao mesmo tempo, se a 

sustentabilidade do processo é atualmente uma ameaça, este artigo avança com uma 

sugestão não despicienda: sugere a organização de um serviço central para que faça um 

enquadramento de todas as iniciativas e serviços amigos dos jovens, sendo que os 

elementos-chave dessa organização deveriam ser ocupados por especialistas com 

capacidades técnico-científicos na área da educação e saúde. 

Por outro lado, este mesmo artigo levanta a questão dos serviços públicos: os 

cargos políticos poderão ser limitados aos “decisores políticos”, sendo os outros postos de 

cariz técnico-científico, ocupado por pessoas de formação específica. 

Foi uma premissa decorrente de todo o articulado do artigo e que fica aqui como 

ponto forte para posterior reflexão. 

Conforme referido neste Capítulo, passemos a um outro exercício, também ele 

mais circunscrito: o 6ªartigo, que foi replicado em tempos diferentes. 

Como todos os estudos, importa analisá-los, compará-los, para que a investigação 

não seja um fim em si, mas antes um meio que desencadeie outros estudos, fazendo 

emergir outros “saberes” e/ou outras hipóteses. 
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5.3 – Meta reflexão 
 

5.3.1. Condições ambientais, pedagógicas e psico-socias nas escolas: estudo de 2006 e 
de 2010 
 

O primeiro estudo sobre esta temática (2006) foi publicado na revista NOESIS, nº 

75 em 2008. O mesmo estudo e a mesma metodologia foram retomados mais tarde, em 

2010. Apenas, foram acrescentadas ao questionário de 2010 mais algumas questões sobre 

o clima de escola, o clima social da periferia e questões organizacionais da escola 

referentes à Educação para a Saúde: formação de professores, existência (ou não) de 

professor coordenador, carga horária, etc. O último estudo de 2010 foi publicado em 

2011, na Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, Universidade Lusíada, 

Lisboa nº3, p.111-125. 

As principais conclusões dos estudos referidos, remetem para três eixos 

estrurantes da concretização da “Educação para a Saúde em contexto escolar”: (i) a 

educação para a saúde no projecto educativo de escola; (ii) os temas abordados; (iii) os 

protagonistas da “educação para a Saúde”. 

Procederemos à (re)discussão de cada um destes itens com base em literatura de 

referência e também publicada. 

 

(i) Projeto educativo de escola: 

 

O Projeto Educativo (PE), regulamentado pelo Dec. Lei no 75/2008, e de acordo 

com o seu Artigo 9o alínea a), é o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas, (...) elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas (...) se propõe cumprir 

na sua função educativa. 

Assim definido, é de facto importante, que a “Promoção da saúde” esteja inscrita 

no Projeto educativo de escola, pois como a própria definição indica, há uma 

obrigatoriedade de cumprimento, ou seja, de concretização da “Educação para a saúde em 

meio escolar”, pressupondo-se para o efeito, o estabelecimento de metas e estratégias a 

desenvolver. 
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Entre 2006 e 2010, verificou-se um aumento de escolas a inscreverem a 

“Educação para a Saúde” no seu projeto educativo, atingindo a quase totalidade dos 

estabelecimentos de ensino. Esta tendência do aumento de escolas a inscreverem a 

“educação para a saúde” tem-se verificado desde 2007. 

Em 2007, o Grupo de trabaho de educação sexual (GTES) procedeu a uma 

avaliação sobre a “concretização da educação para a saúde em meio escolar”. Nessa 

altura, 79% das escolas referiram integrar a “educação para a saúde” no projeto educativo 

de escola (a taxa de resposta foi de 89%). Posteriormente, em 2009, repetiu-se a mesma 

avaliação: mesmo questionário, mesma metodologia. A taxa de resposta andou à volta dos 

96%. Os resultados mostraram que houve um aumento significativo: 95% das escolas 

“referiram” incluir a educação para a saúde no seu projeto educativo. 

Independentemente do valor percentual, o que importa reter aqui, é que há um 

“crescendo” na tomada de consciência, por parte da direção da escola, da importância da 

educação para a saúde. O trabalho desenvolvido pelo GTES, a legislação produzida em 

2005, nomeadamente o Despacho nº25 995, de 28 de Novembro, que determina a 

obrigatoriedade de este aspeto passar a integrar o projeto educativo de cada escola, vai-se 

operacionalizando ao longo do tempo. 

No entanto, para que as medidas vão ganhando em significado e importância, é 

importante também que estudos e avaliações (estes e outros) possam ser efetuados e 

devolvidos às escolas, a fim de que as mesmas se sintam capazes de percecionar a sua 

posição relativamente a cada um dos itens inquiridos. O envio/publicação dos resultados 

das avaliações tem por objetivo proporcionar uma autoavaliação: permite-lhes equacionar 

em que medida a inscrição da “Promoção da Saúde” no projeto educativo é tradutor da 

responsabilização da escola neste domínio, de como esta área do conhecimento se 

operacionaliza, se a meta foi atingida e, ainda, se as estratégias são adequadas.  

Foi preciso algum tempo, para que as escolas se consciencializassem de que a 

“Promoção e Educação da Saúde” não é um mais um projeto avulso, mas antes uma 

medida política, uma prioridade, que se fundamenta nos princípios da Carta de Otava da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e cuja meta reside na promoção da saúde e do 

bem-estar da população em geral.  

Como anteriormente referido, Portugal aderiu desde cedo aos princípios da carta 

de Otava e da OMS, pelo que o Sistema Educativo e seus normativos não podem ficar à 

margem.  
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(ii) Os temas abordados: 

 

Ambas as publicações (2006 e 2010) referem que os temas mais trabalhados são a 

alimentação, seguida da sexualidade/prevenção das infeções sexualmente transmissíveis 

(IST).  

E uma tendência, diremos clássica: em estudos anteriores e publicados, vimos 

também os mesmos resultados4.  

Analisemos, contudo, a proximidade destes valores em áreas de intervenção 

(alimentação/sexualidade, cujo percurso foi diferenciado. 

 

Educação alimentar: 

Sem dúvida que há comportamentos de risco associados a uma alimentação 

deficiente: o desconhecimento de uma alimentação equilibrada, associado a fatores 

socioeconómicos, pode levar ao consumo preferencial de produtos hipercalóricos em 

detrimento de produtos mais saudáveis. Por outro lado, a persistência neste tipo de registo 

– consumo de produtos hipercalóricos - pode conduzir à obesidade ou excesso de peso, 

sobretudo se, paralelamente for associada a baixos padrões de atividade física.  

Justifica-se pois, que seja um assunto abordado em contexto escolar. 

Contudo, devemos salientar – conforme já referido nesta publicação – e, sem 

recuar mais no tempo, que a “Educação alimentar” é um tema abordado desde o tempo 

das Escolas RNEPS (1995). Se olharmos para os dados do HBSC (2010) – estudo de 

fundo e cuja referenciação é recorrente no âmbito deste trabalho -, constata-se que há uma 

percentagem elevada de jovens adolescentes portadores de “excesso de peso” e de 

“obesidade” e que esta tem vindo a aumentar desde 1998 (in folheto, nº6 sobre atividade 

física, corpo e alimentação). A situação levanta alguma preocupação, tanto mais que há 

regulamentação muito explícita e estrita na área da oferta alimentar em meio escolar.  

Sabe-se também que o “excesso de peso” não é tanto o adquirido em contexto de 

escola, mas fora deste: em contextos recreativos e familiares, onde a oferta alimentar não 

é tão controlada. Os estudos indicam que parte das crianças que chega ao 1º ciclo com 

                                                           
4 (Baptista, I; Matos, M.G. (2011). Educação Sexual em meio escolar em Portugal: avaliação da ação entre 2000 e 2005 (I parte) in 

Revista de Psicologia da criança e do Adolescente, nº3, p.111-125). 
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excesso de peso, a escola só por si, não consegue infletir a situação; apenas consegue 

atuar sobre “o não agravamento” da sobrecarga ponderal. 

Ainda, com base no mesmo estudo (HBSC, 2010), verifica-se que houve um 

aumento de jovens adolescentes que praticam “atividade física” 3 vezes ou mais por 

semana e a percentagem dos que dizem “nunca praticam”, baixou. 

Face a estes dados e ao trabalho relativamente consistente que se vem 

desenvolvendo, admitimos que há condições para infletir a situação – alias, é uma 

preocupação mundial -, mesmo se os novos contornos da política económica possam ser 

uma ameaça.  

 

Educação Sexual: 

A Educação Sexual também é um tema com uma larga tradição de abordagem. Os 

comportamentos associados à vivência da sexualidade podem ser igualmente lesivos: as 

relações sexuais precoces, as gravidezes na adolescência ou ainda as infeções 

sexualmente transmissíveis, implicam que haja um investimento sério nesta matéria. 

Em termos formais, a tradição de abordagem da Educação Sexual vem desde 

1984, momento em que o Governo publica a 1ª Lei de Educação Sexual. Em artigos 

anteriores aqui presentes, vimos que os principais objetivos da Lei se centravam na 

minimização de riscos, através da informação. No entanto, nesta altura, o Estado ainda é 

relativamente “omisso ou dúbio”, pois não regulamenta sobre a forma como 

“operacionalizar a lei”. 

A necessidade de se atuar em matéria de uma “sexualidade responsável” foi 

anteriormente percebida por grupos sociais da área da educação e da saúde com ligações a 

Organizações não Governamentais (ONG) e que, já nos anos 80, desenvolviam um 

conjunto de iniciativas quer junto dos professores, quer junto das instâncias políticas, 

alertando-as para o “imperativo” da educação sexual. Foi o caso da Associação para o 

Planeamento da Família (APF).  

Albino Aroso, médico, - ouvido em sede do GTES – enquanto Secretário de 

estado da saúde (1975) muito contribuiu para a área do Planeamento familiar, nos Centros 

de Saúde. O próprio fez emanar um Despacho recomendando que os Centros de Saúde 

criassem, no âmbito da saúde materna, as consultas de Planeamento familiar.  

Nesta altura, no setor da Educação, a educação sexual ainda não era objeto de um 

tratamento formal, embora a temática da Educação Cívica estivesse em discussão. 
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Apesar destas iniciativas locais que se foram desenvolvendo, da Lei nº3/84 e da 

pressão de certos grupos sociais, que advogavam a necessidade de uma “Educação Sexual 

em meio escolar”, a verdade é que a “Educação alimentar” sempre teve um maior número 

de escolas a abordar o tema. 

Durante o tempo em que o GTES andou pelo terreno com o objetivo de avaliar o 

estado da educação sexual, já nessa altura se deparava com bons projetos na área da 

“Educação alimentar”; eram temas muito trabalhados com os alunos, mas muitas das 

vezes, as escolas não manifestavam preocupação com a oferta alimentar dos bufetes, 

evidenciando assim uma certa incoerência.  

Concluímos que, se em muitos casos, a abordagem do tema correspondia a um 

diagnóstico local – com efeito, a alimentação das famílias era deficitária, sem qualidade, o 

que poderia levar a carências em termos de saúde – outras vezes, seria porque era um 

tema mais fácil de abordar; sendo uma prática visível do quotidiano, que está presente em 

todos os momentos do dia, desde as compras às refeições -, a maioria dos agentes 

educativos possuem uma certa literacia na matéria, que lhes permite a abordagem do tema 

em contexto escolar. 

Este paradigma – a relativa supremacia da “alimentação” em detrimento da 

“educação sexual” - só se inverteu, quando em 2009, saíu a Lei nº60, de 6 de Agosto, que 

veio estabelecer o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar. A partir 

desta altura, quando se lançou o Edital 2009-20105, 100% das escolas selecionaram 

Educação sexual e 98% a educação alimentar. 

Esta Lei foi a primeira a empregar a palavra “obrigatório” e a definir um número 

de horas mínimo por ciclo de ensino. Este fator pode explicar a ligeira inflexão que as 

escolas passaram a fazer. 

Curiosamente, também em 2006, saíram as Orientações para a oferta alimentar 

em meio escolar, referencial que reviu e validou tudo o que anteriormente tinha sido 

objeto de normativos. Este referencial destina-se aos bufetes: regula os géneros 

alimentícios a disponibilizar, a limitar e a não disponibilizar. A partir dessa altura, passou 

a haver um trabalho mais consistente e homogéneo, pois sentiu-se a necessidade de 

ajustar a oferta alimentar dos bufetes às prescrições estabelecidas. 

                                                           
5 (ver em: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=100, consulta de 2 de maio de 2012) 
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Em síntese: estes temas surgem como objeto de tratamento prioritário por parte 

das escolas, o que se justifica, uma vez que são definidos por legislação própria, como 

“áreas de intervenção prioritária”. 

O que tentámos fazer neste exercício de reflexão foi apenas evidenciar o percurso 

de cada uma das áreas de intervenção (alimentação e sexualidade), que justificassem uma 

abordagem tão aproximada, em termos percentuais. 

 

(iii) Protagonistas da Educação para a Saúde: 

 

Ambos os estudos (2006, 2010) salientam a importância dos professores na 

condução deste processo, nomeadamente, a designação de um professor coordenador para 

a área. Uma das conclusões do estudo de 2010 (p.123) é a seguinte: Constata-se tanto em 

2006 como em 2010 que a adesão de professores e alunos é maioritariamente “BOA”, o 

que pode levar a inferior que, tendencialmente, professores e alunos se encontram 

vinculados a estas matérias (…). 

Conforme visto, os estudos salientam a importância da associação de professores e 

alunos para a operacionalização do tema. 

No entanto, há outros fatores também eles determinantes: o envolvimento do 

director da escola, das famílias, das estruturas de saúde e demais agentes educativos da 

comunidade. 

Digamos que a sintonia entre professores e alunos é já uma “plataforma de 

atuação” para a cooptação de outros protagonistas. No entanto, tal plataforma só é 

efetivamente eficaz, se o Diretor da escola a reconhecer como tal. 

Durante os anos de atuação do GTES (2005-2007), sempre que eram promovidas 

reuniões de trabalho/reflexão, os professores coordendores eram convocados a par dos 

Diretores de escola, pois entendia-se que o reconhecimento pela liderança da importância 

de um projeto/programa era determinante para o seu sucesso. 

Após 2007 e com a inclusão do tema no projeto educativo, este vínculo foi mais 

efetivo, através da confiança que o director deposita no professor coordenador, uma vez 

que a eleição deste, depende do próprio. 

Mas, como referido, outros protagonistas são também essenciais: o caso da 

família. Em matérias como Educação para a Saúde, os conteúdos das várias áreas de 

intervenção (alimentação, educação sexual, consumos e saúde mental) prendem-se com a 
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vivência do quotidiano, atravessando por isso vários contextos de inserção. Assim, a 

partilha com os próprios familiares dos alunos é imperativa. Por exemplo, na área da 

alimentação, é importante que as famílias conheçam os normativos em contexto escolar: 

no caso de crianças com excesso de peso, é importante que os pais compreendam e 

colaborem com a escola no tipo de alimentos a adotar, nomeadamente nas merendas que 

preparam para os filhos.  

Também, na área da sexualidade, e conforme já referido ao longo deste trabalho, a 

“Educação Sexual” é tanto mais eficaz, quanto mais for partilhada com as famílias. As 

questões do foro anátemo fisiológico integram os programas, têm uma base científica, 

pelo que a gestão do assunto compete essencialmente ao professor e ao aluno. Contudo, 

em matéria de comportamentos que tenham a ver com “dilemas éticos” (devo namorar, é 

cedo, é tarde?) é importante que a sua abordagem não entre em “total rutura” com a 

cultura parental.  
 

Outros estudos – já citados no decurso deste trabalho – evidenciam que a 

abordagem da educação sexual aproxima as famílias, pela comunicação que se estabelece. 

É evidente que, sendo a escola um espelho do tecido social onde se insere, ela 

própria tem de manifestar um “olhar prudente” sobre a tipologia de famílias que a 

compõem, para que as bases da comunicação sejam mais profícuas e as mensagens 

passem com um “relativo” sucesso. 
 

Outro protagonista determinante: o apoio das estruturas de saúde. A escola 

sinaliza situações de alunos, cujo estado de saúde possa estar vulnerável e encaminha para 

as estruturas de saúde. Estas têm um papel muito importante no garante do bem-estar 

global da comunidade. 

Num inquérito dirigido às escolas, perguntou-se o que as escolas “esperavam” 

(que tipo de expetativas elas criam em relação à prestação de serviços) dos serviços de 

saúde.  

As respostas evidenciam que as escolas/agrupamentos esperam, sobretudo, o 

Apoio em Sessões de Esclarecimento aos Alunos (90%), o Apoio clínico (Consultas 

Médicas para Alunos – 86%), o Apoio Técnico-Científico aos Docentes (81%) e o Apoio 

com Sessões para Pais e Encarregados de Educação (80%)6.  

                                                           
6 (Ver em Edital 2010-2011: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=100, consulta de 6 de Junho 
2012) 



Capítulo 5 – Discussão 
 

210 
 

Os dados confirmam a importância das estruturas de saúde no fortalecimento do 

que designámos “plataforma de atuação” da escola. A “saúde” é importante para todos os 

agentes educativos e, ainda nas várias fases da vida da escola, tais como nas sessões de 

aprendizagem e/ou divulgação. 

Em conclusão, diremos que esta “Meta-reflexão”, ou seja uma reflexão sobre 

estudos publicados em diferentes momentos e que já apresentavam conclusões e pistas de 

reflexão, contribuiu para ampliar o sentido dos três eixos que foram isolados (projeto 

educativo, áreas de intervenção, protagonistas da ação) e que nós, deliberadamente, numa 

segunda leitura, os isolámos com o intuito de aprofundar a análise. 

 

Realcemos agora as três linhas de força estruturantes dos diferentes artigos e, 

posteriormente, estabeleçamos o confronto entre o trabalho desenvolvido na área da PES 

e as novas diretrizes do XIX Governo Constitucional em matéria de Educação. 

 

5.3.2. Poliíticas de Promoção e educação para a Saúde em meio escolar 
 

Os dois primeiros artigos realçam as políticas levadas a cabo quer no sentido da 

legislação e dos normativos (aspetos mais direcionados para a Promoção da Saúde) quer 

na vertente organizacional e curricular, esta mais circunscrita à escola e à comunidade 

onde se insere, ou seja, à Promoção e Educação para a Saúde (PES). 

Por seu lado, se o tema da PES foi detonador (1986 – Carta de Ottawa) para a 

revisão das políticas, a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS) e o 

percurso do GTES tem uma forte correlação com este tema.Há uma ligação intrínseca 

entre ambos: o Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES, 2005) foi mandatado – 

como vimos - para avaliar a educação sexual, o que o levou a propor um conjunto de 

recomendações para a abordagem de temáticas relacionadas com a Educação Sexual – 

Educação para a saúde, nomeadamente a recomendação do carácter obrigatório da 

Educação Sexual em termos curriculares.  

O GTES, o conjunto de recomendações expressas nos 3 relatórios publicados em 

linha, foram/são um marco estratégico e político que contará para a história da 

sexualidade, numa multiperspetiva: visão biológica, sociocultural, fenomenológica e 

interpessoal. Por outro lado, o Centro de Apoio Nacional (CAN), estrutura de orientação 

técnica da RNEPS, a quem competia “criar condições para uma efetiva parceria (…) e 

definir linhas de orientação estratégica para consolidação e progressivo alargamento da 
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Rede” criou sinergias, que muitocontribuiram para o desenvolvimento posterior do 

trabalho. 

Por esta razão, os artigos seguintes terão sempre referências às principais 

recomendações emanadas pelo grupo de trabalho (GTES) à “Promoção e educação para a 

saúde” e ainda, ao estudo do HBSC, instrumento de avaliação privilegiado por nós. 
 

Avaliação do estado de saúde global: 

O Health Behaviour School-aged Children (HBSC), já referido no capítulo da 

“revisão da literatura”, está presente nos demais artigos, pois dada a sua amplitude e 

reconhecimento por parte da OMS, apresenta um conjunto de dados relacionados com os 

comportamentos dos jovens adolescentes em vários contextos, o que nos permite ter não 

só uma perceção da saúde global dos jovens portugueses como o seu posicionamento 

mediante um conjunto de países participantes. Assim, ele é também um outro 

“denominador comum”. 
 

O 3ºartigo cabe dentro deste registo, em que os dados do HBSC são evocados, 

muito embora, tenha outros contornos. 

O Escritório Regional da OMS criou um Escritório para a Europa – Escritório 

Europeu - com a colaboração e apoio do Ministério da Saúde e da Região do Veneto, em 

Itália. Este Escritório Europeu tem como objetivo principal o investimento e 

desenvolvimento em Saúde, apresentando como responsabilidade principal, fornecer 

evidências sobre a saúde e apoiar os Estados-Membros a agir sobre os determinantes 

socioeconómicos da saúde. 

Mediante este contexto, Portugal, através da Faculdade de Motricidade Humana 

(FMH), a coordenadora nacional do estudo HBSC e professora catedrática da mesma 

faculdade (Professora Margarida Gaspar de Matos) e um representante da atual Direção 

Geral da Educação (MEC)7 estiveram presentes e apresentaram o estudo de caso (o 

3ºartigo aqui presente), em colaboração com um conjunto de outros autores de referência.  

O 3ºartigo Portugal: from research to practice – promoting positive health for 

adolescentes in schools, surgiu na sequência de um Fórum organizado pela OMS e 

HBSC, que teve lugar em dois momentos diferentes: Las Palmas (29-31 de Março de 

2007) e, mais tarde, Viareggio (5-6 de Outubro). 

                                                           
7 A representação foi assegurada pela autora deste trabalho, com autorização da estrutura da Educação. Este momento foi considerado 
um momento phare das parcerias estabelecidas entre os diferentes Ministérios (Educação e Saúde) e a instituição do Ensino Superior, 
Faculdade de Motricidade Humana, que se dedica à investigação. 
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Realçamos este 3º artigo, por várias razões: 

• Fornece um retrato da saúde mental e bem-estar dos jovens adolescentes em 

Portugal, evidenciando uma correlação entre a satisfação da vida e o estatuto sócio 

económico; 

• Evidencia a vulnerabilidade da população migrante com traços de pobreza, baixa 

auto-estima e insucesso escolar; 

• Recomenda uma intervenção global no aluno (família, escola, comunidade) com o 

objetivo de promover competências adequadas ao bem-estar, autonomia, sentido 

de responsabilidade e de pertença, compromisso. 
 

Diremos ainda que a saúde mental é uma das áreas de intervenção prioritária 

proposta pelo GTES e com uma correlação muito estreita com a saúde sexual. Investir 

nesta área, em parceria com as demais instituições da comunidade, é preservar o futuro 

das gerações vindouras e o presente da própria comunidade, onde a escola se insere. 

Segundo a Academia americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e a 

OMS da Região Europeia, uma em cada 5 crianças apresenta evidência de problemas de 

saúde mental e este peso tende a aumentar8. Também em Portugal, estudos recentes 

apontam para um aumento de casos de suicídio. 

O documento da Rede Europeia para a Promoção da Saúde Mental e a Prevenção 

das Perturbações mentais (UE,2006) privilegia as seguintes estratégias: 

(…) 

• Programas de educação sobre saúde mental na idade escolar, 

sensibilização de professores, prevenção da violência juvenil, 

aconselhamento para crianças e adolescentes com problemas específicos, 

prevenção do abuso de drogas, programas de desenvolvimento pessoal e 

social, prevenção do suicídio e das perturbações do comportamento 

alimentar. 
 

No âmbito da Saúde Mental, o 3º artigo é coerente com as prescrições nacionais e 

internacionais, salientando a necessidade de intervenção em meio escolar,pois uma boa 

saúde mental pode traduzir-se em bem-estar e oportunidades de sucesso educativo. A 

promoção da saúde mental implica a cooptação intersectorial, o que leva, como se 

                                                           
8
 Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016. A autora do presente trabalho integrou a Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano 

Nacional, como representante do Ministério da Educação. Cf: 
http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/cnsm/comissao+acompanhamento.htm, consulta do dia 20 de Julho de 2012. 
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confirma pelo Documento da Rede Europeia da promoção de saúde mental, a preconizar a 

articulação com o Ministério da Educação. 

Diremos que o investimento nesta área é/pode ser um fator de sustentabilidade. 

Em nosso entender, a sustentabilidade é um outro eixo organizador (também um 

máximo denominador comum, como referimos) e estruturante dos restantes artigos 

 

Sustentabilidade: 

O MEC, através da autora do presente trabalho, foi convidado a participar num 

encontro de licenciados de Ciências da Educação sobre Cooperação, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade. Este encontro teve lugar em Óbidos, nos dias 18 e 19 de Abril de 20089. 

Na altura, tentámos definir o conceito de sustentabilidade, que adquire vários contornos, 

consoante o domínio a que se aplica (económico, social, ecológico, etc). No entanto, 

independentemente do domínio, há pelo menos três palavras-chave do conceito, que 

consideramos importantes: manutenção, continuidade, persistência. 

Com efeito e numa perspetiva de saúde, educação para a saúde, saúde escolar, a 

sustentabilidade prende-se com a satisfação das necessidades mais prementes do cidadão 

de hoje sem comprometer as respostas/necessidades do cidadão de amanhã, 

rentabilizando assim, todos os esforços/gastos despendidos na atualidade. Só assim, os 

gastos de hoje se tornam em ganhos de amanhã. 

Um investimento sustentável no aluno, cidadão, implica as tais três características 

salientadas: a persistência, a manutenção e a continuidade.  

É do domínio público que há um impacto dos comportamentos de saúde em 

matéria de educação; alunos que relatam níveis elevados de sonolência durante o dia, 

tendem, mais frequentemente, a relatar sintomas de doença (Drake et al, 2003). De igual 

modo, vários estudos relatam uma associação estreita entre deficiências nutricionais e 

problemas de saúde mental (Alaimo e Frongillo,2001; Datar e Sturm, 2006)10. Este tipo 

de situações pode comprometer os outcomes em termos de educação e sucesso escolar. 

Se o 3ºartigo recomenda uma abordagem sistémica centrada no “aluno”, o que é 

um indicador de sustentabilidade, o 4º e 5º artigos também remetem para a 

sustentabilidade do processo não só pela enumeração das políticas e projetos (ex: o PORI, 

que pressupõe várias fases, desde o diagnóstico da situação até uma intervenção 

                                                           
9 Este encontro também contou com a presença do atual Ministro da Educação e Ciência, Professor Nuno Crato. 
10 Schureke, M. , Paz de Nieves, C. (2011). The impact of health and health behaviours on educational outcomes in high income 
countries: a review of the evidence.Copenhagen, WHO regional Office for Europe. 
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integrada que vai da prevenção ao tratamento e redução de riscos do ex-IDT, atual 

SICAD) de intervenção na Promoção da Saúde, complementando e sustentando assim o 

trabalho de educação e de formação e informação que se desenvolve em meio escolar. 

Uma das medidas preconizadas com o objetivo de conferir sustentabilidade, tem a 

ver com a afetação de verbas às escolas, para que elas concretizem os seus próprios 

projetos, medida esta que foi concretizada pelo MEC entre 2007 e 2012. 

E uma medida que contribui para a sustentabilidade, pois produz um efeito 

galvanizador sobre o desenvolvimento do trabalho das escolas, muito embora não seja a 

única nem a mais determinante. 

O 6º artigo, publicado na Revista de Psicologia a criança e do adolescente da 

Universidade Lusíada, como vimos, também salienta que a “Educação para a saúde” deva 

ser abordada em várias disciplinas e reforçada nas áreas curriculares não disciplinares 

(ACND); pressupõe que a entidade “Turma” (...) planeie a melhor ocasião para abordar 

determinados aspetos”. Esta prática deve ser prática corrente e sustentada pela cultura 

de todas as escolas, o que efetivamente se verifica. 

Mais uma medida, esta de âmbito organizacional, que converge para a 

sustentabilidade da Promoção da saúde. 

O 7ºartigo evidencia a política desenvolvida pelo MEC no sentido de preservar a 

saúde, pois dela depende não só a aquisição de informações e de competências 

estruturantes do ser, mas também a construção de um pensamento sistémico, que permita 

ao aluno abrir-se á alteridade e atuar, num quadro de cidadania ativa.  

As atividades desenvolvidas íam/vão muito no sentido da preservação da saúde, o 

que implica a abordagem sistémica, tendencialmente mais sustentável que outro tipo de 

abordagens. 

Este artigo tem uma relação de causalidade com o artigo seguinte (8º) L’école et 

l’éducation à la santé: un contexte protecteur pour les élèves.  

Neste 8ºartigo, evoca-se a estratégia de Lisboa de 2000, que tinha como objetivo 

fazer da União Europeia, a economia mais competitiva do mundo, sendo que um dos 

pilares considerados fundamentais, seria o de transformar a economia europeia numa 

economia competitiva, fundada na sociedade do conhecimento. Na altura da publicação 

deste artigo, defendemos que um dos caminhos seria o investimento numa escola, 

enquanto contexto protetor, pois é um local de passagem de todos os jovens adolescentes 

e onde, no âmbito da Educação para a Cidadania, a capacidade de preservação da saúde 
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física, psicológica e social seria um avanço na afirmação do sucesso escolar e 

consequente contributo para a sociedade do conhecimento e de sociedade competitiva. 

 No fundo, avançou-se com esta perspetiva, por se entender que a mesma contribui 

para a sustentabilidade de um país/conjunto de países, uma vez que uma economia 

competitiva não depende apenas do conhecimento, mas também da capacitação: esta 

capacitação deve ser dirigida para “olhar para si próprio” e  tomar consciência da “justa 

medida” em que se pode contribuir para os objetivos supra-definidos. 

O último artigo – Sexual education in schools, in Portugal – é uma espécie de 

macrossíntese de todos os anteriores artigos, uma vez que a finalidade do mesmo foi 

integrar uma publicação do Schools for Health in Europe, onde a autora do trabalho está 

integrada em representação do Ministério da Educação11. 

Identificaram-se os eixos estruturantes dos diferentes artigos, tendo em conta os 

seguintes aspetos: 

• A importância da promoção e educação para a saúde em meio escolar e as 

diferentes apostas políticas; 

• Dados do HBSC, como um barómetro para aferir as políticas traçadas em meio 

escolar; 

• A sustentabilidade, enquanto conceito que prevê que cada medida política 

traduzida em “ação”, perdure na sua essência, apesar de eventuais mudanças.  

 

5.4 – Notas finais 
 

Do conjunto de artigos e considerações aqui publicados, realçamos alguns aspetos, 

que entendemos de maior importância: 

• Diferentes governos têm-se preocupado com a “Promoção e educação para a 

Saúde” e têm atuado no sentido da regulamentação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (1986); 

• Verificou-se que entre 2000 e 2007, houve um investimento político que 

originou a publicação de legislação de referência, que ainda hoje está em 

vigor, nomeadamente a preconizada pelo GTES (2005-2007); 

                                                           
11http://www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=agenda.detail&aid=16&tid=1ehttp://www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=landen.

pagina&l=29, em data de 23 de Julho de 2012. 
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• A Promoção e educação para a Saúde e a educação sexual têm sido objeto de 

avanços e recuos. Mesmo assim, conseguiu-se um avanço notório com a 

promulgação da Lei nº60, onde a obrigatoriedade é referida;  

• Em termos de “Promoção e educação para a Saúde - educação sexual”, 

Portugal conseguiu posicionar-se no contexto europeu da área da Promoção 

da Saúde (OMS, Rede Europeia de escolas promotoras de Saúde, Schools for 

Health in Europe – SHE -), não só pelas publicações em curso, como pelas 

representações sucessivas e ativas; 

• Neste contexto, foram várias as organizações a pedirem-nos contributos para 

conferências, mesas-redondas/publicações, algumas das quais estão aqui 

compiladas. 

 

No entanto, e apesar dos investimentos feitos, somos levados a crer que a 

“Promoção da saúde e educação sexual” é um processo inconcluso, pois se a evidência 

científica mostra que mais e melhor informação tende a reduzir comportamentos de risco, 

a verdade é que a “evidência científica” não é suficiente para mobilizar toda a sociedade 

civil; há fragmentos da sociedade civil que não veem como “pacífico”a abordagem da ES 

em meio escolar. 

Esta mesma franja da população é ativa, evidencia os seus argumentos contra a 

obrigatoriedade da “Educação Sexual”, nomeadamente o do direito dos pais pela 

educação sexual dos seus educandos. 

 

Fontes de avaliação: Últimos dados 

Se tivermos em conta os últimos dados do HBSC e no que diz respeito à educação 

sexual, os dados evidenciam que é importante para os alunos terem tido educação sexual 

nas escolas (usam mais frequentemente o preservativo e tiveram menos relações sexuais 

associadas ao consumo de álcool ou drogas); na globalidade, este estudo aponta para uma 

melhoria em termos de saúde global. 

Se nos restringirmos à área específica da atividade desenvolvida pelo MEC – 

Núcleo responsável pela concretização da Educação para a saúde -, os resultados da 

última avaliação 2010-2011, na área específica da educação sexual e à qual responderam 

65% do total das escolas, mostram-nos que: 
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a) Formação de docentes na área da Educação sexual: o ME/MEC tem 

assegurado esta vertente. Questionadas as escolas sobre se tinham docentes 

formados em Educação sexual, 88% responderam que SIM. 

b) O Agrupamento/escola manifesta empenho no atendimento aos jovens e os 

assuntos privilegiados, expostos pelos mesmos, são os seguintes (por ordem 

decrescente): valores associados à sexualidade, aconselhamento, tema do 

VIH-SIDA, temas relacionados com a Igualdade de género e planeamento 

familiar. 

c) O Agrupamento/escola tem a perceção de que a sua intervenção contribui para 

uma evolução positiva no sentido da melhoria dos comportamentos sexuais de 

risco. Com efeito, 50% das escolas considera ter havido uma redução de 

comportamentos de risco; 38% das escolas considera que não houve alteração 

nos comportamentos. 

d) O ME/MEC tem investido no sentido de as escolas disporem de um espaço de 

atendimento ao aluno, que na Lei nº60/2009, vem designado por “Gabinete de 

Informação ao Aluno (GIA)”. Este atendimento é considerado (em 

documentos de referência) como uma forma de promoção do bem-estar, 

minimizando os riscos em saúde e contribuindo para o sucesso educativo. Os 

resultados decorrentes da avaliação apontam que 75% das escolas atribuem 

um papel positivo/muito positivo a este espaço (GIA). Para este Gabinete, as 

escolas dispõem de uma equipa de apoio formada maioritariamente por 

professores (82%), em colaboração com profissionais de saúde (64%); 14% 

dos alunos apoiam esta equipa e os pais (5%) também.  

e) Uma questão formulada foi relacionada com o encaminhamento que o 

Agrupamento/escola dava aos alunos, em situação de dificuldade. Para o 

encaminhamento, a maioria do Agrupamento/escolas conta com as estruturas 

da saúde (centro, unidade de saúde local) e seus profissionais, os 

pais/encarregados de educação, a estrutura do próprio gabinete de apoio na 

escola, professores, serviços de psicologia ou psicólogos e comissão de 

proteção de crianças e jovens (CPCJ). 

f) O tipo de necessidades/problemas que o Agrupamento/escola elencou, 

prendem-se com as áreas de intervenção prioritária (Educação alimentar-

atividade física/prevenção de consumos/saúde mental). No campo específico 
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da Sexualidade, as problemáticas recorrentes são: planeamento familiar, 

infeções sexualmente transmissíveis (IST), relações 

interpessoais/afetos/conflitos. 
 

Para terminar esta parte, diremos ainda que os resultados do PISA12 (2009) 

revelam que Portugal é o 6º país, cujo Sistema Educativo melhor compensa as assimetrias 

económicas e ainda é um dos países de alunos de famílias economicamente desfavorecias 

que atingem excelentes níveis de desempenho, em leitura. Isto, para além de Portugal ter 

sido o 2ºpaís da OCDE que mais progrediu em literacia científica. 

Todos estes dados parecem indiciar uma dinâmica positiva nas escolas, produto 

também de um elevado investimento quer por parte das diferentes medidas políticas, quer 

por parte dos docentes e respetivos estabelecimentos de ensino, pois aí se situa o 

epicentro da ação. 

Cruzámos resultados provenientes de vários instrumentos de avaliação e os 

mesmos parecem indicar uma convergência no sentido da melhoria.  

Entretanto, a par desta melhoria, a situação foi evoluindo, transitou-se para o 

XVIII e XIX Governos Constitucionais e os referenciais da Educação foram sofrendo 

alterações. 

E nossa intenção passar em revista os principais normativos da política vigente, 

com o objetivo de se refletir sobre a questão da sustentabilidade e eventuais pistas de 

orientação para o futuro. 
 

5.5 – A actual legislação 
 

A OMS preconiza que é necessário garantir que todos os países tenham condições 

facilitadoras de acesso aos cuidados de saúde, à informação, ou a ambientes que 

capacitem para vidas mais saudáveis (WHO, 2003). 

Sabendo que: 

• Na Europa, 97% das despesas com a saúde são devidas ao tratamento e apenas 

3% à prevenção13; 

• Na Europa, os encargos financeiros com a diabetes, por exemplo, representam 

10% do total do orçamento dos sistemas de saúde; 

                                                           
12 http://pt.scribd.com/doc/44838561/Relatorio-PISA-2009-Resultados-dos-alunos-portugueses, consulta do dia 23 de julho de 2012. 
13 Ver http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=114 (consulta dia 1 de Novembro de 2011) 
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•  O custo médio direto e indireto de um indivíduo com excesso de peso e/ou 

obeso é, por ano, 3450€ (no caso das mulheres) e 1870€ (no caso dos homens); 

• E que, qualquer destas patologias está muito ligada a estilos de vida, como por 

exemplo, o sedentarismo, a alimentação, etc., 

 

Não há razão nenhuma para que os Ministérios da Educação das diferentes regiões 

europeias, nomeadamente Portugal, não se sintam implicados na definição de políticas 

“promotoras de saúde”, ou seja, políticas concertadas e elaboradas para e com os jovens 

adolescentes inseridos na comunidade. 

Sabemos, pelos últimos dados evocados, que muito deste trabalho cumpre às 

escolas e estabelecimentos de ensino em geral, em colaboração com os agentes da 

comunidade, nomeadamente as estruturas da saúde e os pais/Encarregados de educação. 

 

Neste sentido, passemos à legislação recente para ver como ela se compagina com 

as políticas em matéria de promoção da saúde. 

Comecemos pelo despacho nº17169/2011 (DR nº245, 23 de Dezembro); este 

despacho dá por finda a aplicação do documento Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências essenciais, por não reunir condições de ser orientador da política 

educativa preconizada para o Ensino Básico. No mesmo despacho, lê-se que erigir a 

categoria de “competências como orientadora de todo o ensino, menorizou o papel do 

conhecimento e da transmissão de conhecimentos que é essencial a todo o ensino”. 

Em alternativa, pressupõe-se que o currículo incida sobre conteúdos temáticos, 

destacando o conhecimento essencial e a compreensão da realidade que permita aos 

alunos tomarem o seu lugar como membros instruídos da sociedade. 

Por outro lado, a atual Revisão da estrutura curricular14 prevê três aspetos 

importantes: 

• A redução da dispersão curricular, que se traduz no reforço de disciplinas 

fundamentais, tais como a Língua portuguesa, a Matemática, a História, etc; 

• A melhoria do acompanhamento dos alunos; 

• O aumento decisivo da autonomia das escolas na gestão do currículo e numa 

maior liberdade de escolha das ofertas formativas. 

 

                                                           
14 http://www.gov.portugal.gov.pt, consulta do dia 10 de julho de 2012. 
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5.5.1. Que perspetivas para o futuro? 
 

Associada a uma crise económica, que tem conduzido a uma pauperização global 

da população, será que se vai entrar numa espécie de contraciclo, em que a estratégia de 

Lisboa e os ODM evocados estão comprometidos? 

Face a estes pressupostos, onde se verifica uma concentração nas disciplinas de 

forte valência escolar, a Educação para a Cidadania mantém-se como intenção 

educativa em todas as áreas curriculares, acentuando-se o seu caráter transversal; não é 

uma disciplina isolada e obrigatória, muito embora o Decreto-Lei da Educação sexual 

inserida na perspetiva mais ampla da Educação para a Saúde ainda não tenha sido 

revogado. Parece pois, haver alguma opacidade nesta matéria. 

 

O Decreto Lei nº139/2012, de 5 de Julho, documento que se debruça sobre a 

revisão da estrutura curricular, estabelece no seu artigo 15º, uma área de Formação 

pessoal e social dos alunos (conforme já estipulado na LBSE de 1986 e que, como 

vimos, não resultou) com a seguinte redação: As escolas, no âmbito da sua autonomia, 

devem desenvolver projetos e atividades que contribuam para a formação pessoal e 

social dos alunos, designadamente educação cívica, educação para a saúde, educação 

financeira, educação para os média, educação rodoviária, educação para o consumo, 

educação para o empreendedorismo e educação moral e religiosa, de frequência 

facultativa. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do currículo, assume particular 

importância a promoção da autonomia pedagógica e organizativa das escolas. A 

autonomia permite às escolas implementar projetos próprios,  e ao mesmo tempo, 

potencia a sua capacidade de melhorar, contando com os recursos humanos e materiais 

de que dispõem. 

Isto quer dizer que, por um lado, induz compromissos que devem promover um 

ensino de qualidade, por outro implica responsabilização pelas opções tomadas e pelos 

resultados obtidos. 

Na revisão da literatura, fizemos referência à nova organização da rede educativa - 

a filosofia dos Agrupamentos – e à lei da autonomia, que tem vindo a aumentar a 

liberdade de desempenho do Agrupamento. A atual Lei da autonomia é uma republicação 

do anterior (Decreto-Lei nº75/2008, 22 de Abril); no entanto, esta republicação explicita, 

mais aprofundadamente, os termos da autonomia pedagógica, que é atribuída à escola.  
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O despacho normativo 13 – A/2012 (DR nº109, de 5 de Junho) estabelece os 

mecanismos do exercício da autonomia pedagógica e organizativa, onde cada escola 

pode decidir a gestão dos tempos letivos, a gestão da carga curricular de cada disciplina 

(…)e as opções nas ofertas curriculares obrigatórias ou complementares. O mesmo 

despacho refere que será possível assegurar a oferta de componentes curriculares 

complementares, com carga horária flexível, que contribuam para a formação integral do 

aluno, em áreas de cidadania (…).  

Todavia, o crédito de tempos atribuído à escola depende de um conjunto 

diversificado de variáveis, tais como a progressão dos resultados escolares, a aferição 

dos resultados internos com os externos, o sucesso escolar alcançado pelos alunos, o 

número de turmas, etc. 

Ainda não há recuo suficiente sobre a aplicabilidade deste Despacho, pois entra 

em vigor em 2012/2013. No entanto, são vários os diretores de agrupamento/escola, que 

nos dizem que a matriz subjacente à base de cálculo, não vai permitir que a escola 

disponha de tempo para alocar aos seus projetos. 

 

5.5.2. Questões de fundo 
 

Retomando a questão de fundo: Dado que o percurso da PES não tem sido linear, 

em que medida a atual reorganização curricular pode sustentar e/ou comprometer a 

Educação para a saúde- educação sexual em meio escolar? 

Dito isto e tendo por base estes documentos orientadores da vida da escola e do 

percurso escolar do aluno, podemos perguntar/refletir: 

 

• O Documento sobre o Currículo Nacional do Ensino Básico – competências 

essenciais – deixou de ser referência para os documentos oficiais do MEC, 

nomeadamente para os programas, metas de aprendizagem, etc; 

•  A revisão curricular reduz a dispersão curricular, procurando centrar o 

currículo nos conhecimentos fundamentais das disciplinas – chave e no reforço 

da aprendizagem; 

• A atual reorganização curricular não integra as áreas curriculares não 

disciplinares (ACND); é reconhecida importância à área da cidadania (onde 

cabe a Educação para a Saúde), mas ao nível da intenção educativa; 
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• O aprofundamento da autonomia das escolas vai no sentido da diferenciação da 

oferta educativa, podendo a mesma dispor de um crédito de horas. 
 

As escolas manifestam uma larga tradição de trabalho autónomo na área da 

“Promoção da Saúde”, mesmo quando reivindicam um “rosto” a nível central que as 

oriente, as represente e dinamize sessões de partilha de conhecimentos na área15. 

Verificamos a recetividade por parte das mesmas, quando o GTES propôs orientações, 

medidas concretas e de como imediatamente se apetrecharam no sentido de se 

aproximarem das orientações políticas. 

Pode dizer-se que a sustentabilidade está comprometida? 

Ainda é cedo para avaliar o impacto de certas políticas em áreas sensíveis como a 

Promoção e educação para a saúde. No entanto, permitimo-nos salientar alguns aspetos: 

• É muito importante que se esteja atento ao impacto das atuais medidas, que 

poderão afetar a “Promoção e educação para a saúde”.Aqui fica já um repto 

para posteriores trabalhos de investigação; 

• As medidas introduzidas podem não comprometer a sustentabilidade, mas 

introduzem descontinuidade ou atrito (aspeto este já equacionado num dos 

artigos publicados); 

• Admitimos que o percurso histórico da “Promoção da saúde em meio escolar”, 

permitiu que este entrasse na rotina das escolas e ao integrar a “rotina” da 

escola, esta área poderá não se perder, tanto mais que é dada à escola a 

oportunidade de se diferenciar pela “oferta educativa”.  

 

No entanto, é preciso ter em conta que há uma grande assimetria em termos de 

“performance” de escolas. Se muitas perseguirão a abordagem da “Educação para a 

saúde”, cumprindo com a obrigatoriedade do estabelecido na legislação da “Educação 

Sexual”, muitas haverá que, com a pressão dos exames e da não dispersão curricular se 

centrarão especificamente nas aprendizagens curriculares. 

Defendemos também que saber ler e contar é muito importante16; no entanto, não 

pode ser tido como um fim em sim mesmo; deve ser lido como um patamar a partir do 

                                                           
15 Veja-se o sucesso dos dois encontros nacionais e/ou sempre que havia encontros inter-regionais: http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=102 
 
16 A este propósito, Caldwell (1999) diz que mais ensino, mais horas de ensino não implica uma melhor aprendizagem. 
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qual o jovem se sinta capacitado a prosseguir na sua aprendizagem, desenvolvendo 

capacidades e motivação necessárias para compreender, interpretar e difundir 

conhecimentos e assim, exercer uma cidadania plena, preservando por exemplo a sua 

saúde e a dos outros.  

 

Há ainda um aspeto que foi abordado nesta dissertação, mas que ainda permanece 

suspenso: a questão da avaliação da aplicaçãoo da Lei da “Educação sexual”, cuja 

proposta de avaliação não foi tida em devido tempo. 

 

Que conclusões decorrem de tudo o que foi exposto? 
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Capítulo 6 – Principais conclusões e pistas de orientação para 

o futuro 
 

6.1 – A descontinuidade 
 

• Em termos macro, diremos que quer a Estratégia de Lisboa, quer os ODM 

evocado e demais documentos de instâncias europeias e internacionais 

(Conselho da Europa, OMS) preconizam a competitividade das sociedades, 

erradicação da pobreza, uma educação, de onde decorra o exercício de uma 

cidadania ativa e responsável; 

• No âmbito mais restrito da “Promoção e educação para a saúde”, todos os 

documentos internacionais (lemos no Cap. dedicado à revisão da literatura…) 

salientam a sua importância, tendo em vista não só os ganhos em saúde, mas 

também a construção de sociedades mais saudáveis, sendo a saúde também 

um pilar que contribui para a competitividade; 

• Foi com base em todos estes pressupostos, que desde 2000, Portugal se 

salientou nas poliíticas de “Educação para a saúde em meio escolar”, - mesmo 

se por vezes, este movimento foi acompanhado por ruturas… - fez emanar 

legislação diversa, tendo em vista a sustentabilidade do processo e nunca 

deixou de estar representado em redes de Escolas Promotoras de Saúde 

(NHSE – Networking healthy Schools in Europe - e Schools for health in 

Europe-SHE); 

• Ao mesmo tempo que se legislava, houve a preocupação de publicar 

referenciais em temas prioritários (alimentação, prevenção de consumos, 

prevenção da violência…), que muito contribuíram para balizar a atividade 

das escolas; 

• Parte de todo o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Educação para a Saúde 

da Direção Geral e pelo Grupo de trabalho da educação sexual pode ser 

confirmado no sítio: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/, consulta 

do dia 7 de Fevereiro de 2013. 

 

Entretanto, estamos em 2012 e ao que assistimos? 
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• À presença de uma crise económica, de novos sinais de pobreza, que em 

pouco poderão contribuir para sociedades mais competitivas e saudáveis; 

• Por outro lado, como diz John Stuart Mill, a pobreza é pouco compatível com 

a educação; 

• Sabemos que há uma correlação entre educação e saúde: as populações com 

maior nível de educação tendem a ser mais saudáveis; por outro lado, a baixa 

literacia em saúde, a ausência de saúde também interfere no ensino-

aprendizagem e na educação; 

• Vimos que o novo desenho curricular inclui a”educação para a saúde” na 

Cidadania, mas esta é tida como intenção educativa e fica dependente do 

tempo lque as escolas poderão alocar a esta área do conhecimento; 

• Por outro lado, a Lei nº60/2009, que estabelece o regime de aplicação da 

educação sexual, enquadrando-a num campo mais vasto da educação para a 

saúde e conferindo-lhe caráter de obrigatoriedade não foi revogada, ainda está 

em vigor e ainda não foi objeto de avaliação, conforme preconizado em lei; 

• A Portaria nº196-A/2010, de 9 de abril, que regulamenta a aplicação da lei, 

estatuindo uma carga horária (entre 6 e 12 horas), também continua em vigor; 

• A estrutura orgânica do Ministério da Educação – a funcionar numa direção-

geral- com uma designação específica e perfeitamente autonomizada, a quem 

competia, entre outras tarefas, garantir o acompanhamento,supervisão e 

coordenação da educação para a saúde e educação sexual nos agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas, foi extinta. 
 

Face ao que acabámos de realçar, é nosso entender que há prioridades diferentes, 

consoante as políticas. Assim sendo, a nossa primeira conclusão vai no sentido de 

confirmar e evidenciar essas diferenças, que se traduzem em descontinuidade. 

6.2 – A Lei da autonomia 
 

• Verificou-se uma descentralização do poder central para a entidade “escola”, 

autónoma no seu percurso; 

• Sabemos que a Lei da autonomia das escolas prevê que as  mesmas possam 

decidir sobre a gestão dos tempos letivos(…) as opções nas ofertas 
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curriculares complementares, que contribuam para a formação integral do 

aluno, em áreas de cidadania (…)etc; 

• Os conteúdos previstos na área da cidadania são referidos de forma genérica e 

verifica-se que a “Cidadania” (tão importante em termos de literatura 

internacional) não dispõe de tempo letivo e não há normativo nenhum que a 

estabeleça: fica ao critério ads escolas. 

• Sabemos ainda que o défice cultural significativo - menos de 1/3 de alunos 

tem um pai diplomado com um nível superior (Matos, 2006) - ainda persiste 

na sociedade portuguesa; 

• As assimetrias regionais são significativas: em termos de isolamento, serviços 

de apoio, orçamentos, grau de civismo,etc. 

 

Face ao exposto, admitimos a hipótese de que a lei da autonomia possa ter um 

efeito perverso que é o de “cavar” as assimetrias em termos de resultados escolares. Ou 

seja: as boas escolas, bem dirigidas, com projetos educativos consistentes e 

consequentes vão por certo aproveitar e reivindicar a sua autonomia para devolver à 

comunidade de pertença uma geração que possa corresponder ao paradigma da 

sociedade do conhecimento, competitiva e sustentável. Outras haverá, que se sentirão 

perdidas num emaranhado de legislação incoerente  (por exemplo, como alocar horas à 

educação sexual, que é obrigatória e, ao mesmo tempo, mais horas a Português, 

Matemática, etc.?) e não identificam um rosto que as possa apoiar nas decisões a tomar, 

comprometendo assim os resultados académicos e o exercício da cidadania dos seus 

jovens adolescentes que pertencem à comunidade, onde a escola se insere e perante a 

qual tem responsabilidades. 

 

Assim, a nossa segunda conclusão vai no sentido de alertar para o aumento de 

resultados assimétricos em termos de performance das escolas. 

Estas duas conclusões remetem-nos para um outro patamar: não basta realçar a 

“descontinuidade” e a previsão do aumento das “assimetrias”; é preciso que se preveja, 

desde já, um mecanismo que tenha por objetivo mitigar os efeitos daí decorrentes. 
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6.3 – Pistas de orientação para o futuro 
 

Temos profunda convicção de que num contexto marcado por “crise” 

(independentemente do desgaste da palavra…), em que as despesas de saúde têm de ser 

controladas (foi anteriormente referido que na Europa, apenas 3% das despesas da saúde 

são alocadas à prevenção), a aposta na prevenção e na informação/educação em meio 

escolar, consitui uma espécie de antídoto muito importante ao aumento das despesas e, 

consequentemente, ao abandono e insucesso escolar. 

Verificou-se ainda que há evidência científica de que a “Promoção e educação 

para a saúde” é uma área do conhecimento que influencia positivamente os 

comportamentos dos jovens. Conteúdos programáticos da área dos consumos nocivos, 

alimentação saudável, sexualidade, saúde mental, são matéria a desenvolver com e pelos 

alunos, levando-os a tomar consciência da importância de cada uma para o seu próprio 

sucesso escolar e para uma integração social adequada. 

 

Face às características já evocadas da atualidade, o MEC não pode 

desresponsabilizar-se completamente de regular e monitorizar a forma como as escolas 

vão exercendo ou percecionando o exercício da autonomia, nomeadamente nesta área da 

Cidadania/Educação para a saúde”, onde muitas das vezes, o Conselho da Europa nos 

pede dados sobre o trabalho desenvolvido. 

 

Algumas pistas 

Para obviar o anteriormente referido e, porque é mais caro (re)construir o que já 

foi construído e solidificado, do que reparar, propunhamos a constituição de uma equipa 

de trabalho credível em termos técnico-científicos e sem ligações partidárias – conforme 

sugerido no último artigo -, constituída por: 

• Um elemento do MEC que teria a responsabilidade de analisar a 

concretização pedagógica dos assuntos; 

• Um elemento do Ministério da Saúde (MS) 

• Um elemento da investigação neste domínio, do Ensino Superior. 

Esta equipa seria uma espécie de equipa satélite, que articularia com os 

Ministérios citados e, ainda com as instituições da Juventude e do desporto, que também 

têm responsabilidades complementares neste domínio.  
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O objetivo primordial seria justamente o de monitorizar as várias práticas, aferir 

os bons e menos bons exemplos, com o objetivo de contrariar a descontinuidade e, ao 

mesmo tempo, as assimetrias.  

No quadro das políticas públicas, a autonomia é entendida como um 

processo/meio para melhorar a qualidade e eficiência do serviço público da educação, 

mas é preciso evidenciar este aspeto no atual contexto. 

A mesma equipa ou grupo de trabalho, conforme, teria por função agilizar a 

concretização das políticas, nomeadamente a avaliação decorrente dos trabalhos em 

curso, pois as áreas da educação e saúde não se compadecem com “eventuais 

atrasos”:isso pode significar o atraso de uma geração e, consequentemente comprometer 

o desenvolvimento de um país.  

A avaliação da lei da Educação sexual seria já uma medida a levar a efeito, 

mesmo que os resultados – conforme referido – possam não ser muito fidedignos. 

 

Em tempos, uma das práticas de atuação do GTES consistiu nas deslocações às 

escolas, reuniões, etc. Esta prática foi considerada “boa”, pelo que não há necessidade 

de a desaproveitar. 

Ainda hoje, muitas escolas nos solicitam (GTES) para as apoiar em determinado 

domínio, sendo que não é a escola que vem a nós, somo nós que vamos à escola. 

 

Apontamos esta pista de constituição de um grupo, independente, apetrechado 

técnica e cientificamente, porque desde 2000 que se tem trabalhdo nesta modalidade e 

que os vários artigos apontam os pontos fortes desta estratégia. Assim, ela decorre dos 

diferentes artigos, que evidenciaram a sua mais valia em termos de saúde da população 

jovem. Mais e não menos importante: uma das medidas importantes do GTES foi ter 

chamado a “Promoção da Saúde- Educação Sexual” para a tutela do então Ministério da 

Educação. Todas as demais instâncias são importantes – quer estatais, quer ONG -, mas  

compete ao MEC a regulação das políticas.  

Assim formulado, o Estado (Saúde em todas as políticas, de acordo com a 

presidência Finlandesa, já referido) poderá promover/instituir uma entidade reguladora 

da concretização das políticas de educaçãoo para a saúde nas escolas e demais 

instâncias. 
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Uma crítica justa pode decorrer daqui: numa altura em que a imprensa publicada 

se debruça sobre a “redução, cortes, rescisões mais ou menos amigáveis “dos 

funcionários públicos, esta estratégia pode querer parecer dopar a função pública” de 

pessoas, atuando a contrario do supostamente preconizado e estabelecido Diremos: os 

elementos selecionados ou a recrutar já deverão pertencer aos quadros da função 

pública.  

Importa apenas, selecioná-los com critério e responsabilizá-los pela produção de 

relatórios, que possam apoiar a continuidade das opções políticas em favor da 

“Promoção e educação para a saúde” e de uma Educação eficaz e saudável. 
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