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Começou mais um ano letivo e quem 
melhor do que o Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação para te dar uma 
mensagem de boas-vindas e de ânimo 
para começares este ano com o pé direito? 

No que toca a ser saudável, todas as 
partes do corpo contam! Falamos, claro, 
de praticar exercício físico. Sabias que há 
mais de 30 modalidades diferentes 
(e pouco óbvias) disponíveis no Desporto 
Escolar? É verdade! Mas, ser saudável 
passa tembém por ter uma alimentação 
variada, rica nutricionalmente, mas nem 
por isso menos divertida e saborosa, para 
isso deixamos-te dez dicas super práticas! 

A mente comanda tudo e se todas as 
partes do corpo contam para ser saudável, 
a mente não pode ser esquecida! No 
dia 20 de outubro assinala-se o Dia 
Mundial do Combate ao Bullying, mas 
esta é uma luta diária para muitos jovens. 
Apresentamos-te  a campanha Anti- 
-Bullying da Procter & Gamble (P&G) que 
está a decorrer através da perspetiva de 
Carolina Jesus, Brand Manager da marca. 

Já diz o velho ditado “Quem canta seus 
males espanta!” Como queremos boas 
energias e vibrações, para este novo ano 
trazemos-te as mais recentes novidades 
do mundo da música! De certeza que já 
ouviste falar do Julinho KSD... o artista 
lançou agora Sabi na Sabura algo como 
“estar bem na vida” uma vibe que marca 
o seu álbum de estreia que podes agora 
conhecer nesta edição. 

Este novo ano letivo é marcado pela 
esperança na retoma de parte da 
normalidade nas escolas, por isso, fomos 
conhecer o Agrupamento de Escolas de 
Benavente, para saber quais os projetos 
que vão ter início este ano e que projetos 
vão ser retomados!  

Esta edição da TUA Mais Educativa foi 
escrita a pensar em ti que inicias mais um 
ano escolar, por isso, boas energias e boa 
sorte!

Rita Coelho

Editorial

10
14 Alimentação

Dicas para uma alimentação 
saudável

A Mais Educativa não pára! Agora decidimos 
não estar apenas acessíveis aos teus olhos, 
mas aos teus ouvidos também! Já nos podes 
ouvir em formato Podcast! 

No 1º episódio, estivemos à conversa com o 
Dr. Paulo Sargento, sobre as consequências 
emocionais e psicológicas da pandemia, 
e o papel dos psicólogos na vida dos 
estudantes.



outubro 2021 

maiseducativa.com

4 > mensagem

Um novo começo 

João Costa,
Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Os últimos dois anos letivos foram 
fortemente impactados pela 
pandemia, com aulas à distância, 
escolas encerradas e as consequentes 
perdas que daí advieram. As escolas 
portuguesas responderam bem, 
garantindo apoio aos alunos e 
reinventando-se. Não obstante, 
há perdas nas aprendizagens, 
conforme demonstram os dados 
recentemente apresentados do 
Estudo de Diagnóstico e das Provas 
de Aferição. Por isso mesmo, torna-
-se fundamental tirar partido das 
medidas de apoio disponibilizadas 
no plano de recuperação das 
aprendizagens 21|23 Escola+, que 
instituem um conjunto amplo de 
ações específicas para o apoio aos 
alunos.

Os desafios que se colocam são de 
natureza bastante diversa. Conforme 
apontado por vários estudos, não 
são apenas as aprendizagens de 
conteúdos em sentido estrito que 
estão mais prejudicadas, mas 
também dimensões que se prendem 
com a capacidade de estudar 
autonomamente ou com o bem-
-estar emocional. Se o principal 
desafio antes da pandemia para os 
sistemas educativos era o combate às 
desigualdades, os confinamentos e 

isolamentos agravaram-nas e devem 
ser o principal foco de atuação.
O combate à pandemia tem revelado 
a extraordinária capacidade de união 
dos portugueses e a forte mobilização 
das escolas. Em tempo de balanço e 
de planeamento, é da mais elementar 
justiça, reconhecer o papel que 
o sistema educativo tem também 
nesta luta. Não apenas na resposta 
educativa.

O facto de nos podermos orgulhar 
de sermos um povo que adere em 
massa à vacinação, sem expressão 
de fanatismos e negacionismos, é 
a consequência de uma escola que 
educa, há décadas, para a saúde e 
para a cidadania. 

Também aqui é devido um 
reconhecimento aos professores e ao 
seu elevado sentido de missão.

Costumo dizer que a educação é o 
campo de trabalho dos otimistas, 
porque parte do princípio que é 
possível transformar vidas e pessoas.

É, pois, com otimismo que encaro 
este ano letivo, consciente da 
necessidade de união e de partilha de 
responsabilidades. Que seja um bom 
ano para todos nós.

Podemos 
orgulhar-nos 
de sermos um 
povo que adere 
em massa à 
vacinação, sem 
expressão de 
fanatismos e 
negacionismos, 
esta é a 
consequência 
de uma escola 
que educa, há 
décadas, para a 
saúde e para a 
cidadania.

depois da pandemia
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Começa a mexer-te com 
o Desporto Escolar
O Desporto Escolar tem 
como missão estimular a 
prática da atividade física e 
formação desportiva, para 
promover um estilo de vida 
saudável e o sucesso geral 
dos alunos.

 “A atividade desportiva 
desenvolvida ao nível 
do Desporto Escolar põe 
em jogo potencialidades 
físicas e psicológicas, 
que contribuem para o 
desenvolvimento global 
dos jovens, sendo um 
espaço privilegiado 
para fomentar hábitos 
saudáveis, competências 
sociais e valores morais, de 
entre os quais se destacam 
a responsabilidade, 
espírito de equipa, 
disciplina, tolerância, 
perseverança, humanismo, 
verdade, respeito, 
solidariedade, dedicação e 
coragem”. 

Texto: Francisco Duarte 
Fotos: Desporto Escolar

Existem várias atividades de Desporto Escolar que provavelmente nem 
conheces... Já pensaste em praticar desportos como Badminton, Remo ou 
Tiro com Arco? Tens imensas opções de desportos, para além dos desportos 
clássicos, como o Futebol ou Basquetebol. 
Aqui tens uma lista de todos os desportos que podes praticar através do 
projeto Desporto Escolar:

• Andebol;
• Badminton;
• Corfebol;
• Escalada; 
• Goalball;
• Hóquei em Campo;
• Multiatividades ao Ar Livre;
• Padel;
• Rugby;
• Ténis;
• Triatlo;
• Xadrez;
• Atividades Rítmicas e Expressivas;
• Basebol e Softbol;
• BTT;
• Esgrima;
• Golfe;
• Judo;

• Natação;
• Patinagem;
• Surf;
• Ténis de Mesa;
• Vela;
• Atletismo;
• Basquetebol;
• Canoagem;
• Desportos Gímnicos;
• Futsal;
• Hipismo;
• Luta;
• Orientação;
• Remo;
• Taekwondo;
• Tiro com Arco;
• Voleibol. 

Existem neste momento 73 Centros de Formação Desportiva disponíveis em 
Portugal, que promovem o contacto entre os alunos e as modalidades. Estes 
centros têm atividade nos Agrupamentos de Escolas, havendo parcerias com 
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Associações e Federações. 
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Portugal ficou em 8.º lugar 
na 7.ª edição do EuroSkills 
- Campeonato Europeu das 
Profissões, o maior evento 
de educação e formação 
profissional da Europa. 

Atualmente, a organização, 
da qual Portugal é membro 
fundador, por via do IEFP/
WorldSkills Portugal, é 
composta por 31 países 
que enviam regularmente 
centenas de jovens 
concorrentes, com idade 
inferior a 25 anos, para o 
campeonato europeu das 
profissões, organizado de 2 
em 2 anos num dos países 
membros, os quais competem 
pela oportunidade de ganhar 
uma prestigiada medalha na 
respetiva profissão. 

O EuroSkills é o evento 
principal da WorldSkills 
Europe, uma associação sem 
fins lucrativos que promove 
a educação e a formação 
profissional, numa lógica de 
resposta às necessidades da 
indústria e chama a atenção 
para a importância da 
existência de trabalhadores 
qualificados. 

No evento que ocorreu entre os dias 
22 e 26 de setembro, Portugal obteve 
resultados que dignificam todos os 
envolvidos e comprovam a competência 
e o empenhamento dos nossos 
concorrentes, jurados, preparadores e 
entidades formadoras. 

Assistiu-se a 48 profissões em competição 
e demonstração, agrupadas em seis 
setores da indústria. Pela primeira vez, 
desde a criação do EuroSkills, este 
Campeonato Europeu teve lugar na Áustria. 

COMPETÊNCIA”“NÓS SOMOS

EUROSKILLS
Graz 2021:

Ao longo da cerimónia de encerramento, 
que decorreu no centro cívico de Graz 
Stadthalle, Portugal subiu ao pódio 3 
vezes para receber uma medalha de ouro, 
uma medalha de prata e uma medalha de 
bronze. Conquistou, ainda, 6 medalhas 
de excelência, que são atribuídas sempre 
que a classificação é igual ou superior a 
700 pontos, dos 800 correspondentes à 
pontuação máxima. 



> Campeão europeu na 
profissão de CAD – João 
Teixeira, do CENFIM de 
Ermesinde, conquistou a 
Medalha de Ouro e o prémio 
Melhor da Nação. 

> Vice-campeã europeia na 
profissão de Serviço de Mesa/
Bar – Benedita Rua, da Escola 
de Hotelaria e Turismo de 
Douro-Lamego, conquistou a 
Medalha de Prata.
 
> Beatriz Julião e Niuka 
Oliveira, do MODATEX Lisboa 
e Porto, respetivamente, 
trouxeram a Medalha de Bronze 
pela sua prestação na profissão 
de Tecnologias da Moda.
 
AS MEDALHAS DE EXCELÊNCIA 
FORAM ATRIBUÍDAS A:
 
• Bruno Reis, do IEFP de 
Coimbra, em Desenho Gráfico
 
• Hugo Geraldo, do CENFIM 
do Porto, em Refrigeração e Ar 
Condicionado
 
• João Ferreira e Rodrigo Costa, 
do CENFIM de Torres Vedras, 
em Mecatrónica Industrial
 
• Pedro Ribeiro, da ATEC, em 
Soldadura

• Samuel Santos, da Insignare, 
em Cozinha
 
• Seomara Cabrita, do IEFP de 
Portimão, em Estética

Realizado na Áustria, na cidade de Graz, 
este campeonato juntou 400 concorrentes 
em 48 profissões (38 em competição e 10 
em demonstração). Foram 19 os países da 
Europa que participaram, juntamente com 
três nações convidadas: Albânia, Emirados 
Árabes Unidos e Tailândia. 
Portugal participou com 18 jovens em 15 
profissões e um total de 21 jurados (8 dos 
quais com funções de presidentes de júri/
presidentes de júri assistentes). 

Pela sua complexidade logística e por 
todos os equipamentos e ferramentas 
necessários, os campeonatos das 
profissões são eventos já por si, em 
circunstâncias normais, muito desafiantes. 
No entanto, o adiamento do EuroSkills 
Graz de 2020 para 2021 e os desafios 
contínuos das restrições das viagens 
relacionadas com a COVID-19, dificultaram 
ainda mais o planeamento e a preparação 
do evento. 

Todo este trabalho foi finalmente 
compensado, com os países membros, 
concorrentes, jurados, entidades de 
educação e formação e apoiantes, 
reunidos na cerimónia de encerramento. 
Como já é tradição, o prémio mais 
cobiçado – o Melhor da Europa – foi 
atribuído no final da cerimónia. Mas a 
entrega do prémio deste ano foi ainda 
mais emocionante do que o normal. 
Em reconhecimento pelo compromisso 
de longa data com o desenvolvimento 
de competências do ex-presidente da 
WorldSkills Europe e do presidente da 
WorldSkills, Jos de Goey, que faleceu 
repentinamente em 2020, o Prémio 
Best in Europe foi renomeado em sua 
homenagem. 

O primeiro Prémio Jos de Goey de Melhor 
da Europa 2021 foi, assim, entregue a 2 
concorrentes da Rússia, pela esposa de 
Jos, juntamente com Josef Herk, Presidente 
da Câmara Económica da Estíria. “Não há 
nada mais poderoso do que jovens que 
estão profundamente empenhados nas 
suas competências, tarefas, profissões 
e no seu futuro”, disse Josef Herk. “Hoje 
sinto-me honrado. Tenho orgulho em 
agradecer a todos vós. Vocês iluminaram 
o EuroSkills. Foram as verdadeiras estrelas 
e cada um de vocês representa o espírito 
do EuroSkills. Um espírito que diz ‘Não 
desistas. Sê forte e be part of it (numa 
alusão a um dos motes da competição). 
Esta é a mensagem que queríamos enviar 
aos jovens de toda a Europa.” 

RESULTADOS 
DE 

PORTUGAL

A cerimónia de encerramento concluiu 
com a passagem da bandeira para o país 
anfitrião da 8.ª edição do Campeonato, a 
Rússia, que irá organizar o EuroSkills São 
Petersburgo 2023, em agosto de 2023. 

Mas antes disso, para a equipa 
portuguesa, e findo o campeonato 
europeu, começam, agora, a desenhar-
-se os contornos da participação no 
campeonato mundial que se realiza de 12 
a 17 de outubro de 2022, em Xangai.
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Estamos no início de um novo ano 
letivo, este ano está marcado pela 
recuperação de alguma normalidade 
pré-pandemia, contudo, existe a 
necessidade de colmatar lacunas a nível 
da aprendizagem e a nível social devido 
aos dois anos letivos anteriores terem 
sido afetados pelos confinamentos. 
Como é que o Agrupamento de Escolas de 
Benavente preparou este ano letivo?
 
Estamos a trabalhar para que este seja um 
ano o mais normal possível, sendo que o 
normal é relativo, mas o mais semelhante 
ao que a escola deve ser, e era antes 
da pandemia. Nos dois anos anteriores 
fomos obrigados a enviar os alunos para 
fora da escola, e dissemos-lhes “Venham 
à escola ter aulas e façam tudo o resto 
em casa, não participem nos projetos, 
não se envolvam uns com os outros. Não 
estejam na escola para bem da saúde 
de todos.” Isto é algo terrível de se fazer 
e vimo-nos obrigados a transmitir uma 
mensagem que é oposta àquela que nós, 
normalmente, transmitimos aos alunos. 
Agora estamos a tentar recuperar tudo 
o que tínhamos, todos os projetos, as 
atividades, aquilo que achamos que é 
a vida da escola, e no fundo aquilo que 
nos leva às aprendizagens informais que 
todos fazemos, que vão muito além das 
aprendizagens feitas na sala de aula. 
Com a experiência que temos, sobretudo, 
do ano anterior, com a organização da 
escola e as regras de segurança, estamos 
a incentivá-los a participarem nas 
atividades, nos projetos e a e envolverem- 
-se, mas este é um processo contínuo. 

 Conhece o ADN do 
Agrupamento 
de Escolas de 

Benavente

Esta rubrica intitula-se de “ADN das 
Escolas”, precisamente para darmos a 
conhecer aos nossos leitores, os pilares 
e valores que caracterizam e distinguem 
cada escola. Assim, como define o 
Agrupamento de Escolas de Benavente?

Temos em vigor um novo plano de 
Inovação que, além de nos permitir ter 
uma organização do tempo diferente, 
assenta em quatro pilares: a Democracia, 
o Digital, o Ambiente e a Saúde. Ao 
longo dos anos, as várias disciplinas 
vão estando organizadas em oficinas 
diferentes, respetivas a cada área que 
mencionei anteriormente. Com este 
plano, as disciplinas vão deixar de estar 
tão confinadas nas suas matérias e vão 
interligar-se, por exemplo, dentro da 
oficina da Saúde, temos as disciplinas de 
Educação Física, Matemática e Ciências 
Naturais que terão, agora, horas em 
comum e que vão trabalhar todas na 
mesma oficina. Esta será uma disciplina 
nova, com uma avaliação própria e que 
terá três professores, respetivos às três 
disciplinas que enumerei. Vou dar um 
exemplo prático para que se compreenda 
melhor em que consiste esta inovação, 
quando em Educação Física se realizarem 
testes físicos, na Matemática poderão 
trabalhar-se esses resultados, enquanto 
simultaneamente, estamos a abordar 
temas como a alimentação e hábitos de 
vida saudáveis, que correspondem a 
temáticas abordadas nas Ciências. Unem-
-se assim os conhecimentos de várias 
disciplinas e dá-se origem a disciplinas 
novas. 

Deste modo transmite-se aos alunos a 
mensagem de que as disciplinas não são 
“ilhas”...

A expressão é exatamente essa. Nós 
próprios não somos ilhas, deste 
modo, as disciplinas também não 
o são. O conhecimento não é tão 
compartimentado, como por motivos de 
organização, é organizado nas escolas. 
A ideia é que este ano, consigamos 
assentar a escola nestes quatro pilares e, 
deste modo, trabalharmos neste conjunto 
de disciplinas, fazermos esta interação e 
transmitirmos esta mensagem aos alunos.

Em termos de oferta formativa, a 
vossa escola dispõe de vários cursos 
profissionais, com muita procura por 
parte dos jovens. Qual é a importância 
destes cursos para o Agrupamento?
 
Toda! Este é um Agrupamento que 
contempla alunos desde o Jardim de 
Infância até ao 12º ano, incluindo os 
Cursos Profissionais. Estes últimos, eu 
diria que permitem aos alunos entrar no 
mercado de trabalho mais preparados, 
e com uma dupla certificação, que é uma 
enorme mais valia para os seus currículos. 
Dentro da nossa oferta, o curso de 
Desporto é muito procurado, mas quando 
os alunos chegam lá, percebem que este 
curso é mais completo e abrangente, 
do que apenas dar chutos numa bola, 
mas “quando se corre por gosto” … A 
área da Mecânica e da Eletricidade está 
também disponível e é contemplada 
na nossa oferta formativa, bem como, 
o Turismo e a Saúde. Gostaríamos de 
ter mais oferta, mas temos a escola 
preenchida neste momento. Já temos 

Com um novo ano letivo a iniciar, fomos conhecer os pilares e valores, em que assenta o 
Agrupamento de Escolas de Benavente, através da visão do diretor, Mário Santos, bem como saber 
quais os objetivos para este novo ano. Quando se espera retomar parte da normalidade, e que as 
escolas possam ser um espaço de partilha de valores e de aprendizagens presenciais.

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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sido procurados no sentido de ampliar 
os cursos que oferecemos, e uma vez que 
temos oficinas, teríamos a possibilidade 
de incluir um curso relacionado com a 
área Automóvel, gostaríamos de ter essa 
possibilidade, contudo, necessitamos de 
espaços próprios, o que neste momento 
não é possível, mas julgo que é uma 
questão de tempo. A oportunidade 
de oferecer aos alunos, uma oferta 
completa e diversificada é ótima, e por 
isso, orgulhamo-nos de receber alunos 
de dentro e de fora do nosso concelho. 
Somos a única escola a ter os Cursos 
Profissionais na sua oferta formativa, por 
isso, no futuro, ou surgem outras escolas 
com cursos que na nossa ainda não 
existem, ou efetivamente a nossa oferta 
terá de ser alargada. 

O vosso Agrupamento é bastante ativo 
nos projetos que desenvolve e nos quais 
envolve os alunos. Têm previsto algum 
projeto para o decorrer deste ano letivo 
que gostasse de destacar? Há algum 
projeto que tenha sido interrompido 
devido à pandemia que esteja previsto 
ser retomado este ano?

Um deles tem a ver exatamente com o 
Ensino Profissional. Nós temos vários 
projetos relacionados com o Ensino 
Profissional, entre eles a possibilidade 
de os nossos alunos fazerem formação 
em contexto de trabalho no estrangeiro, 
em Espanha, na Polónia e Letónia. Esta é 
uma oportunidade muito interessante e 
enriquecedora para os alunos. No final do 
ano passado, conseguimos que um grupo 
de alunos que já deveria ter ido fazer o seu 
estágio, fosse para Barcelona, porque já 
se começava a sentir alguma abertura. 

A partir de março, que é o timing previsto, 
já deverá ser possível retomar o projeto 
a full time e para todos os países que 
tínhamos previsto inicialmente. 

No dia 10 de junho, escreveram no 
vosso facebook “É o que falta às nossas 
crianças: o sentido de responsabilidade 
pelos seus atos e a empatia para com o 
próximo. As nossas crianças são cada 
vez mais infantis e egocêntricas. Se a 
nossa escola fosse assim, não faltaria 
sermos acusados de abuso...” De que 
modo a vossa Escola procura através 
dos métodos de ensino, iniciativas e 
projetos, implementar, e em alguns 
casos alimentar, a empatia e os atos de 
amor ao próximo nos vossos alunos?

Essa é uma grande questão! Nós 
acreditamos que a escola é muito mais 
do que a matemática pura ou a físico- 
-química, ou seja, que disciplina for. A 
escola é muito mais do que a transmissão 
de conhecimentos formais. Na escola 
temos a possibilidade de adquirir 
aprendizagens, que nos formam enquanto 
cidadãos, fazemos amigos muitos deles 
para o resto da vida, aprendizagens 
que não vêm nos livros, mas que são 
fundamentais. Por exemplo, nós fazemos 
muitos acampamentos com os alunos, 
agora tivemos de interromper, mas 
geralmente fazemos, e muitos deles nunca 
tinham dormido fora de casa, ou nunca 
tinham acampado. Já vimos alunos que 
chegam ao ensino secundário sem nunca 
terem descascado uma peça de fruta, 
nunca terem acendido um fósforo, não 
sabem atravessar uma estrada, sabem 
onde é o ponto A e o B, mas não sabem 
como fazer o percurso entre os dois 

pontos, porque andam sempre de carro, 
não andam a pé e, por isso, não adquirem 
aprendizagens que, para a maioria das 
pessoas são básicas, mas para alguns 
deles não são. Quando levamos os alunos 
para fora, principalmente para fora do 
país, e lhes damos a possibilidade de falar 
uma língua diferente, relacionarem-se com 
uma cultura diferente, esta experiência dá-
-lhes uma riqueza única e que se destaca 
das aprendizagens que vêm nos manuais. 

Qual é o principal objetivo da vossa 
escola para este ano letivo?

Sermos escola! Queremos ser escola e 
ter o máximo de normalidade possível, 
porque nos últimos dois anos letivos 
fomos alguma coisa semelhante, mas 
definitivamente não fomos escola. 
Cheguei a estar aqui na escola a 
trabalhar durante a pandemia e a circular 
totalmente sozinho nos corredores, no 
mesmo momento em que os alunos 
estavam a ter aulas em casa, a olharem 
para os monitores. Por um lado, houve 
uma maior aposta no digital, que era uma 
necessidade e evoluímos muito, e isto é 
o que de bom ficou, embora não trocasse 
pelo que se perdeu, mas a escola faz-se 
no dia a dia. Temos a ambição de derrubar 
os muros da escola, perceber que a escola 
não começa no momento em que eu 
entro no portão, nem termina quando eu 
saio pelo portão. Temos professores que 
vão dar aulas na zona histórica e zona 
ribeirinha, temos também pessoas da 
comunidade que, com o acompanhamento 
dos professores vêm estar com os alunos e 
trazer-lhes outros conhecimentos. A escola 
é da comunidade, é de todos e para todos, 
e é importante termos esta consciência e 
trabalharmos neste sentido.

PU
B

O principal objetivo para este ano é 
sermos escola, porque nos últimos dois 
anos letivos, fomos algo semelhante, 
mas definitivamente não fomos escola.

http://www.ef.edu.pt
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No próximo dia 20 de outubro assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Bullying, 
um dia que tem o propósito de colocar debaixo de holofotes, um problema que 
milhares de jovens no mundo inteiro sofrem diariamente: o bullying. Uma expressão 
de violência contínua que decorre entre colegas que podem ser ou da mesma turma, 
ou da mesma escola ou que tenham algo em comum, como por exemplo, terem mais 
ou menos a mesma idade, ou frequentarem os mesmos espaços diariamente.
 
Esta é uma causa que não deixou a marca H&S indiferente, e por isso, uniu-se à 
Associação No Bully Portugal para agir contra o bullying. Estivemos à conversa com 
Carolina Jesus, Brand Manager da Procter & Gamble (P&G), para saber mais sobre a 
campanha Anti-Bullying que está a decorrer. 

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela entrevistada

De acordo com o último relatório da UNICEF sobre 
Bullying, estima-se que, em todo o mundo, 150 
milhões de jovens, entre os 13 e os 15 anos, tenham 
sido vítimas de bullying. Já em Portugal e de 
acordo com o mesmo relatório, que reporta ao ano 
letivo de 2013-2014, 38% dos alunos da mesma 
faixa etária foram vítimas deste tipo de violência e 
31% também assumiram ter praticado bullying na 
escola, pelo menos uma vez, contra colegas. Estes 
são números que não deixam ninguém indiferente. 
Qual foi a motivação da H&S para se envolver nesta 
problemática?

Não só a nível de Portugal, mas a nível europeu 
estes números são semelhantes quando falamos 
de bullying. Ao saber isto, a nossa motivação foi e 
continua a ser simples: agir hoje para um amanhã 
melhor.

Queremos ser a marca que não é conhecida apenas 
por prevenir a caspa, queremos ser a marca que está lá 
sempre para todos, homens e mulheres, quer tenham 
caspa ou não, em qualquer momento da sua vida quer 
seja bom ou mau. O bullying é uma pequena parte, 
mas que acreditemos que fará uma grande diferença 
na vida de tantas pessoas. Esperemos que daqui a 
uns anos, este número diminua no nosso país e que a 
nossa ação seja um efeito disso.

Esta é uma campanha a decorrer em parceria com 
a Associação No Bully Portugal. Como surgiu esta 
iniciativa e oportunidade de parceria? 

Como se diz, “duas cabeças pensam melhor que uma”, 
e, neste caso, dois parceiros agem melhor que um! 
Como tal, para podermos realmente tocar em mais 
pessoas, procurámos quem nos poderia ajudar a 

Bullying:
A H&S uniu-se a uma 
batalha que é de todos
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chegar mais longe e ninguém melhor que 
a No Bully Portugal. Para além de terem o 
know-how sobre a temática do bullying, 
também apresentam anos de experiência 
ao irem a escolas Portuguesas através 
de um school program, para educar e 
sensibilizarem sobre o tema. A No Bully 
Portugal aceitou de braços abertos a 
proposta que fizemos e aqui estamos 
hoje.
 
De todas as problemáticas sociais 
existentes, porque escolheram o 
bullying especificamente?

Já sabemos que os números de vítimas de 
bullying em Portugal são assustadores, 
mas mais assustador ainda é saber que 
uma das principais causas disto é a caspa. 
Adolescentes com caspa têm 2x maior 
probabilidade de serem vítimas, do que 
os adolescentes que não têm caspa. 
Também é uma realidade que grande 
parte da população acredita que a caspa 
é uma doença, contudo é apenas uma 
condição da pele de que 50% das pessoas 
no mundo sofre, já sofreu ou sofrerá na 
sua vida. De forma muito simples, a caspa 
é criada quando 3 “coisas” se juntam no 
couro cabeludo: um micróbio, oleosidade 
e pele sensível. Claro que podem haver 
outros fatores, mas estes são eminentes. 
O combate à caspa prende-se então com 
o uso de métodos indicados, neste caso o 
champô ideal, para prevenção. 
A mesma coisa acontece com o bullying. 
O bullying vai continuar a existir mas 
vamos com certeza educar, sensibilizar 
e ajudar a combatê-lo cada vez mais. A 
verdade é que o bullying e a caspa são 
muito semelhantes em várias formas, e 
dentro destes dois, se o segundo é uma 
das causas do primeiro, então quem 
melhor que a marca nº1 em champôs no 
mundo para ajudar a combater isto?
 
Com a pandemia e a migração das aulas 
para o digital, o bullying decresceu, 
contudo, o cyberbullying aumentou. 
O receio que com o regresso às aulas, 
o bullying cresça novamente, ditou o 
timing do lançamento da campanha?
  
O cyberbullying é uma extensão do 
bullying que, com a era tão digital 
que vivemos, o bullying físico já não 
é suficiente. Este continua em casa 
através de mensagens ameaçadoras, 
comentários negativos nas redes sociais 
ou telefonemas anónimos, por exemplo. 
De facto, o timing desta campanha foi 
pensado com o início das aulas para 
demarcar o school program que estamos 
a promover por todo o país. Nunca 
pensámos no timing de campanha, porque 
o bullying iria aumentar com as aulas 
presenciais, pensámos sim que queremos 
ajudar a que o mesmo diminua dia após 
dia.

Em algum momento do decorrer da 
campanha, a P&G procura ter contacto 
direto com alunos, comunidade escolar 
ou pais?

Sim! Dado a parceria No Bully Portugal 

e H&S basear-se num school program, 
também cabe à P&G estar presente no 
mesmo. Como tal, iremos às escolas falar 
em nome de H&S, nomeadamente na 
parte dos workshops que foram agora 
redesenhados com a parceria. Teremos 
uma parte exclusiva sobre educação 
acerca da formação da caspa, como esta 
pode ser uma causa de bullying e como 
H&S está cá para ajudar a prevenir e 
acabar com as duas situações. Além disso, 
para qualquer questão, todas as pessoas 
e escolas podem contactar a H&S através 
do nosso Instagram, como já era possível 
fazer anteriormente, tal como a No Bully 
Portugal.

Esta é a primeira campanha anti-bullying 
da marca, está previsto ter continuação, 
seguindo, por exemplo, outros moldes e 
dinâmicas, ou esta será uma ação única?

Esta não é uma campanha como outra 
qualquer que se inicia e acaba. É uma 
campanha que perdurará durante anos. 
O bullying não vai acabar de um mês para 
o outro, por isso é importante reforçar a 
mensagem de que estamos só a começar. 
Hoje um school program e amanhã quem 
saberá? Queremos chegar a todas as 
escolas é verdade, mas há mais pessoas 
que precisam de ajuda. Esperemos que 
nos próximos anos possamos alargar a 
nossa influência juntamente com a No 
Bully Portugal a mais pontos do país.

Carolina Jesus, Brand Manager da P&G

Para além da ação de compra dos 
produtos H&S e da conversão do valor 
angariado em horas de formação, a marca 
prevê envolver-se em outras ações de 
sensibilização anti-bullying?

Não só prevemos como já o estamos a 
fazer. Até dia 20 de outubro, Dia Mundial 
de Combate ao Bullying, estamos com 
várias ações de sensibilização e educação 
pelo país. Um exemplo é a parceria que 
fechámos com a Cidade FM onde temos 
spots diariamente a falar sobre a temática 
do bullying em Portugal, e como as 
pessoas podem ajudar ao se unirem à H&S 
e à No Bully Portugal. Igualmente, temos 
vários embaixadores (Windoh, Rafael 
Alexandre, Leonor Filipa, Miguel Fersou e 
Mafalda Teixeira) da campanha que foram 
vítimas de bullying e que partilharam 
as suas histórias nas redes sociais e 
incentivaram os seguidores a se unirem 
ao #EscreveATuaHistória. Neste momento 
contamos com mais de 100 histórias 
de pessoas que sofreram ou sofrem de 
bullying. 

Têm previsto envolver-se noutras causas 
sociais relacionadas com os jovens?

Claro que sim. A responsabilidade social 
é um dos pilares da P&G. Já várias marcas 
começaram este caminho, como é o caso 
de H&S no combate ao bullying, Pantene 
no apoio à comunidade LGTBQ+, Evax 
com o programa Inspira-te por um futuro 
sem estereótipos de género, entre outros. 
Iremos continuar este caminho sempre 
em frente com força e garra para qualquer 
obstáculo por um mundo melhor.

Se sofres ou queres ajudar um colega 
que é vítima de bullying deves:

Conversar com os teus pais ou uma 
pessoa em quem confies, como o SPO, 
um professor ou diretor de turma.
 
Contactar entidades como a No Bully 
Portugal para o e-mail: geral@nobully.pt ou 
a APAV através do número: 707 200 077 
ou preencher o formulário disponível 
em apavparajovens.pt
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“Este álbum 
é uma terapia para 
tudo e todos”

Julinho KSD

Entre os temperos da cultura 
portuguesa e cabo verdiana, 
Julinho KSD tem conquistado o 
gosto e o coração do público. 
Depois de ter conquistado 
vários prémios e somado 
singles platina, o artista lança 
agora Sabi na Sabura algo 
como “estar bem na vida” uma 
vibe que marca o seu álbum de 
estreia.

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistado

O teu nome artístico é Julinho KSD. Julinho 
era uma alcunha antiga? O que é significa 
KSD?

Julinho já era uma alcunha antiga, sim, 
utilizada só pelas pessoas mais próximas, 
amigos e família. O KSD tem a ver com o 
meu bairro, Casal de São José, em Mem 
Martins, significa representar e mostrar ao 
mundo de onde venho.

Quando é que surgiu a tua paixão pela 
música? 

Já seguia artistas oriundos do meu bairro 
e não só, então a paixão por fazer música 
nasceu muito naturalmente, com o meu 
grupo de amigos. Ia para o estúdio ver o 
que eles faziam e isso deu-me vontade de 
fazer o mesmo. Veio daí a motivação, que 
continuou sempre a crescer ao perceber 
que conseguia fazer o mesmo que eles.

Quais os artistas que te inspiraram 
durante a tua juventude?
  
Como disse anteriormente, sempre ouvi 
muitos artistas e estilos, por isso não 
tenho artistas específicos que me tenham 
inspirado, mas posso dizer que ouvia 
muito Racionais, Goia e Landim, por 
exemplo.

O que te move 
para lançar novos 
singles, EP’s 
e coisas novas? 
 
A minha criatividade 
em primeiro lugar, mas 
claro que ver os outros a gostarem e a 
sentirem o que eu faço, deixa-me muito 
grato.

Este é o teu primeiro álbum a solo, conta- 
-nos como foi o caminho para chegares 
até aqui, para a construção deste álbum. 
Este era um objetivo na tua carreira? Quais 
foram as tuas inspirações?

Penso que, para qualquer artista um 
primeiro álbum é um grande objetivo 
a ser concretizado. Foi algo em que 
comecei a pensar cedo, mas foi durante a 
quarentena que tive tempo para trabalhar 
ao pormenor. Família, amigos e estar 
“sabi na sabura” (significa algo como 
“estar bem na vida”, são as principais 
inspirações.
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Nas tuas músicas misturas crioulo, 
português e inglês. Estas línguas 
estão presentes no teu dia a dia, na tua 
comunicação pessoal, ou é uma mistura 
que faz mais sentido musicalmente?

Oiço músicas de vários idiomas, sei falar 
português, crioulo e inglês, por isso, 
porque não utilizar também estas línguas 
na música? É algo de que gosto e me sai 
naturalmente.

Para além da língua, de que forma Cabo 
Verde está presente nos teus trabalhos?
  
Eu nasci cá em Portugal, mas as minhas 
raízes são de lá, os meus pais nasceram 
lá e automaticamente vou deixando esses 
“temperos” da minha cultura nos meus 
projetos, tanto a nível musical como 
visual.

Relativamente ao processo criativo, 
como é que te inspiras para criar as tuas 
músicas?

Vou ouvindo beats e mais beats no estúdio 
e naturalmente a criatividade surge, mas 
é importante ler todos os dias sobre tudo 
um pouco, estar a par do que acontece no 
mundo.

Do que é que os fãs deverão estar à espera 
neste novo álbum?

Terapias para tudo e todos: O importante é 
que depois de ouvirem o álbum se sintam 
todos “sabi na sabura”.

Tinhas noção de que a música Sentimento 
Safari poderia ter o sucesso que teve?
 
O feedback de todos os que estavam 
perto de mim na altura foi grande, muitos 
falavam em números que eu nunca 
pensaria alcançar, mas que acabei por 
alcançar, por isso, fiquei um pouco 
surpreso, claro.

Ao longo do teu percurso já conquistaste 
vários prémios, e tens vários singles 
platina como Vivi Good (3 platinas), Hoji 
N’ka Ta Rola (3 platinas), Hoji em Sa Tá 
Vivi (duas platinas), Conclusão, Mama Ta 
Xinti (todas platina). O que é que estes 
prémios representam para ti?

É como um marco cada um desses singles. 
Penduro os galardões na parede do 
estúdio para me motivar, e continuar a 
fazer cada vez mais e melhor.

Perguntas
rápidas

Com que artista sonhas ter um 
feat.? 

Swae Lee.

Quais são os teus três sítios 
preferidos no mundo?

Egito, Jamaica e Japão.

Quais são as músicas que passe o 
tempo que passar, fazem sempre 
sentido continuar a ouvir? 

As minhas!

Qual é o teu maior guilty pleasure?

Não posso dizer.

Qual foi o presente que te 
ofereceram e que nunca vais 
esquecer?

A presença dos meus mais queridos por 
perto é o melhor presente que posso 
ter todos os dias da minha vida, com 
alegria e muita saúde.

 Vou deixando 
esses “temperos” 
da minha cultura 

nos meus 
projetos, tanto 
a nível musical 

como visual.

Tens algum talento secreto para além da 
música? 

Posso dizer que sou um ótimo cozinheiro, 
eu e um amigo trabalhamos num 
restaurante que inclusive ganhou a estrela 
Michelin.

Quais são os teus objetivos para o futuro? 
Vês-te a viver para sempre da música? 
 
O viver sempre da música não depende só 
de mim, mas vamos ver o que o futuro me 
reserva.

Ouve aqui 
todas as músicas 
do Julinho KSD no Spotify!
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Alimentação Saudável
Alimentação Saudável é uma alimentação que visa a ingestão de alimentos de uma forma 

equilibrada, para haver um bom desenvolvimento físico e uma conservação de um peso ideal. 
A escolha de alimentos é bastante importante para manter, tanto o peso ideal, como uma saúde 

plena. Para te ajudar a ter um corpo e mente sãos, espreita as 10 dicas que reunimos para ti!

Dicas para uma

Texto: Francisco Duarte Fotos: Adobe Stock

1. Faz pelo menos três refeições 
por dia, incluindo dois lanches 
saudáveis entre refeições. Varia 
e procura comer alimentos 
típicos da tua região e 
saudáveis. 

2. Alimenta-te com seis 
porções de tubérculos 
e cereais diariamente, 
sendo preferível alimentos 
naturais e grãos integrais.

3. Consome três porções 
de verduras e legumes por 
dia às refeições e três peças 
de fruta à sobremesa. 

4. Come arroz e feijão pelo 
menos 5 vezes por semana. 
Podes trocar o feijão por lentilhas, 
favas, grão de bico e soja sempre 
que quiseres. 

5. Ingere todos os dias 3 porções de 
leite e derivados e 1 de carnes, peixes, 
aves ou ovos.

6. Se optares por uma dieta 
vegetariana procura a ajuda de 

um nutricionista.

7. Consome no máximo uma 
porção de óleos vegetais, 
azeite, margarina ou 
manteiga por dia e come 
alimentos gordurosos, 
apenas uma vez por 
semana. 
  8. Come no máximo 

uma porção do grupo de 
açucarados por dia.
 9. Tenta reduzir ao máximo 

no sal, é aconselhável apenas 
uma colher de chá rasa de sal por 

dia por pessoa. 

10. Convém além de uma 
alimentação saudável, teres no teu 

dia-a-dia alguma atividade desportiva e 
dormires, pelo menos 7 horas por dia. 
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