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Oh, yes! We are from MteKapta, 
and we like it! 

“Nem sempre os fortes são fortes e os fracos são 

fracos. Reza a História que nunca os grupos 

sociais com mais privilégios e regalias, deram 

um passo que fosse para melhorar a condição  

dos desviados da sorte, dos pés-descalços, dos 

que produzem e fazem andar o mundo, dos que 

no silêncio apertado dos tempos, sofreram e 

sofrem as agruras dos tempos. 

Mas reza também a História que foram estes 

mesmos que a puseram em movimento, lhe 

deram direção, lhe definiram os contornos. (…) 

Vem isto a propósito da edição do Parlamento 

dos Jovens deste ano, subordinado ao tema 

”Discriminação nas Redes Sociais”. 

Pobres, ricos, discriminados, sorrisos amarelos, 

fraquezas e forças,  História. Este arrazoado de 

palavras faz sentido? (…)” 

“Olá, sou o Gonçalo, fui deputado na nos-

sa escola e acabei por ir fazer de jornalista  

na sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens na Assembleia da República (AR). 

(…)”. 

“E então como é que correram as coisas? 

A viagem até Lisboa foi uma confusão. Tudo 

começou às 11 horas da manhã do dia 7 de maio 

de 2012(…). Às 14 horas, os nossos deputados 

entraram numa porta e os jornalistas e professores 

entraram noutra porta. De seguida os deputados, 

jornalistas e professores foram para as comissões. 

[…] 

Foi muito giro 

“Na terça-feira, dia 8 de maio, por volta das 9 

horas e 15 minutos da manhã, apanhámos um táxi 

para Lisboa. Quando chegámos ao Parlamento, 

fomos todos para a sala do Senado onde todos os 

deputados se encontraram para fazer algumas 

perguntas aos deputados de 5 partidos diferentes. 

[…]” 

“Eu achei que o Parlamento dos Jovens deste ano 

foi muito giro e que deve continuar este programa 

por muito tempo.” 

(…)Quisemos saber como se sentiram na pele de deputados na 

Assembleia da República e que sementes trouxeram para o futuro…

aliás, a nossa Ritinha diz que quer “…voltar lá […] 

Kayllon  Silva (KS) - Para mim, foi muito interessante representar a 

nossa escola e o nosso distrito, pois, além de expor as minhas ideias, 

também ouvi as dos meus colegas e, isso sim, penso que seja interessan-

te. 

Rita Silva (RS)- Foi uma grande honra representar a minha escola e o 

meu distrito. […] 

“(…)Prof. Francisco, sendo o Parlamento dos Jovens uma ativida-

de de conteúdo politico, que importância tem o envolvimento dos 

jovens na política? 

A política é uma atividade com uma enorme influência nas nossas 

vidas e não nos pode deixar indiferentes. É importante que os jovens 

tenham a consciência de que tornando-se apáticos e céticos em relação 

à política, esta nunca será renovada e não teremos condições de mudar 

o que está errado. Jovens alienados e passivos sempre existiram assim 

como jovens conscientes e politicamente ativos. […] “ 



  

 

P á g i n a  2  

Na Assembleia da Republica, num dos intervalos dos trabalhos do Parlamento dos Jovens,  o repórter de “O 

Cusco” destacado para a Sessão Nacional, aproveitou para colocar algumas perguntas ao deputado Miguel 

Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e que esteve na mesa da Comissão Parlamen-

tar onde  participaram os nossos deputados. A entrevista foi feita em conjunto com a nossa amiga repórter 

Joana Rocha, do jornal “FAS -Formas de Aprender Sentindo”, da Escola Secundária do Monte de Caparica. 

Pergunta (P) – Miguel, sendo tão jovem, como che-

gou até aqui? 

Resposta (R) - Os deputados são propostos pelos 

partidos e integram as listas dos candidatos à 

Assembleia da República (AR). Depois, consoante o 

número de votos que as pessoas depositarem em 

cada partido, elegem-se os deputados. Eu era ativista 

político no movimento associativo estudantil, e na 

altura, em 2005, quando  vim para a Assembleia da 

República  pela primeira vez, O PCP convidou-me. 

Estava precisamente a terminar o meu mandato na 

direcção de uma associação de estudantes. A asso-

ciação de estudantes estava muito ligada à luta estu-

dantil, nessa altura deu-se a maior manifestação de 

estudantes após o 25 de abril. Houve uma manifesta-

ção com 10.000 estudantes do ensino superior contra 

as propinas em Lisboa. O PCP, como eu estava liga-

do à luta estudantil, convidou-me a ser candidato e 

posteriormente fui eleito. Entretanto, tenho vindo a 

fazer parte das listas do Partido Comunista Portu-

guês. 

P - Como  é o seu dia a dia na AR?  

R - O dia-a-dia de um deputado está segmentado 

pelos dias da semana, que não são todos iguais. À 

terça-feira, temos trabalho nas comissões, funcio-

nam as comissões parlamentares. No meu caso,  sou 

membro da Comissão Parlamentar da Educação 

Ciência e Cultura e membro da Comissão Eventual 

da Troika, de que já devem ter ouvido falar, que é 

uma comissão que acompanha o pacto da Troika. 

Portanto, à terça-feira, reúno com estas comissões. 

À quarta-feira, há plenário dos deputados, reuniões 

plenárias com a participação de todos os deputados, 

aquilo que vocês veem na televisão. 

No sábado, domingo e segunda-feira, é feito outro 

trabalho. 

É feito o contacto com o partido e com as pessoas, 

trabalhamos aqui na AR, supostamente temos que 

representar as pessoas. 

Ora, eu só posso representar as pessoas sabendo 

quais sãos os seus problemas. Por exemplo, eu sou 

eleito no Distrito de Lisboa, vocês são do Distrito de 

Setúbal. Os deputados do Distrito de Setúbal só 

podem representar as pessoas do Distrito de Setúbal 

se falarem com as pessoas que lá moram, para ouvi-

rem os seus problemas o que as preocupa. 

A segunda-feira está reservada para isso, para poder-

mos ir aos distritos. Eu acompanho o Distrito de 

Lisboa e o Distrito de Viseu. Então às segundas-

feiras, vou ao Distrito de Lisboa ou ,então, ao Distri-

to de Viseu fazer contatcos com as associações, com 

as pessoas, com os sindicatos e com os estudantes 

para compreender os seus problemas e trazê-los para 

a AR, para os resolver, não é para criar problemas, 

mas para resolvê-los. 

Ainda temos que arranjar tempo para as reuniões do partido e para o trabalho do parti-

do. Também temos tarefas do partido. Um grupo parlamentar como o nosso que é um 

grupo com 14 deputados (em 230 deputados que existem na AR, temos 14 deputados)  

tem que fazer mais do que fazem os outros. O nosso  grupo parlamentar é o que mais 

trabalha. Imaginem o que é: nós só com 14 deputados fazemos mais do que o Partido 

Socialista com 100. 

A juventude vive uma situação frágil 

P - Como vê a atual situação da juventude? 

R- Eu vejo-a com muita preocupação. A juventude é uma camada que está mais frágil, 

com estas situações de crise. E porquê? Porque nós, jovens, encontramo-nos numa fase 

de transição. Os adultos já estão no mundo do trabalho, há alguns anos, já não são 

jovens, já têm, na maioria dos casos, uma situação de independência, já não dependem 

da família. Os jovens não. Os jovens estão  naquela fase em que dependem da família, 

mas vão passar a ter autonomia, vão passar a ser independentes. E portanto, se não 

tiverem emprego, não conseguem garantir esse passo, não conseguem sair de casa dos 

pais, para ficarem independentes, depois não conseguem constituir família, não conse-

guem ter uma casa, não conseguem ter um carro, ou seja, esse período das nossas vidas 

é muito instável, pois como vamos nós sair da casa dos nossos pais e vamos começar a 

fazer a nossa vida, se não temos condições economicas, sociais e politicas no nosso 

pais para conseguirmos fazer isso? É isto que acontece agora, que é o desemprego dos 

jovens, a má ocupação dos tempos livres, o abandono escolar, o insucesso escolar, um 

conjunto de manifestações negativas desta situação e da juventude que fazem com que 

isto seja muito preocupante. Quando conseguimos emprego, o trabalho é mal pago, 

com baixos salários, com contratos a termo, temporários, e, portanto, não temos uma 

perspetiva de futuro com a mínima estabilidade. Se eu acabo a escola, quando vocês 

acabarem a escola, se isto não mudar, ou a gente consegue mudar isto ou então, quando 

acabares a escola, vão-te dizer assim: podes vir trabalhar para aqui um mês, para 

ganhares 450€ . Como é que podem fazer a vossa vida se não sabem se no outro mês a 

seguir têm trabalho? Como é que dizem à vossa namorada ou namorado, vamos fazer 

uma vida juntos, porque eu tenho um trabalho e tu também e vamos constituir uma 

família. Não sabem se para o mês que vem continuam com trabalho. Portanto, esta 

situação é muito preocupante para os jovens. 



 

 

 

P - Como aprecia a edição deste ano do Programa  Parlamento dos 

Jovens? 

R-O programa do parlamento dos jovens, na minha opinião, tem 

vindo a evoluir, porque também a Assembleia da República vai 

aprendendo, as escolas vão aprendendo, o Ministério da Educação 

vai aprendendo e mostra bem que os jovens portugueses, mesmo os 

do Ensino Básico, como é o vosso caso, já têm  necessidade de 

discutir, já têm vontade de propor coisas, e isso, foi uma mais-valia 

deste programa. Há 7 anos que participo no Parlamento dos Jovens, 

na altura ainda se chamava Parlamento Jovem, e muito sinceramen-

te, com toda a frontalidade, digo, que não tinha muita simpatia por 

este programa. Porquê? Porque eu acho que este programa tem 

coisas muito interessantes, mas também tem coisas que me preocu-

pam muito. Eu acho que não queremos que, no futuro, a nossa AR 

seja igual à que temos hoje. Eu não quero! Eu quero um futuro em 

que a nossa AR seja feita por pessoas que estão ao lado das outras 

pessoas. Por pessoas que se preocupam mais com o que tu sentes do 

que com o que tu vestes. Por pessoas que em vez de andarem de 

fato e gravata tenham é preocupações como vivem os idosos, como 

vivem os jovens, como vivem os trabalhadores. 
Infelizmente, nós temos que ter muito cuidado, porque senão o Par-

lamento dos Jovens, em vez de ser para fazer com que os jovens 

tragam os seus contributos para a AR, serve para levar os hábitos de 

trabalho da Assembleia para os jovens. Eu acho que é uma perda, é 

uma oportunidade perdida, ou seja, o que eu quero dizer com isto, é 

que é  a Assembleia  que tem de aprender com os jovens e não tanto 

os jovens com a assembleia. Vocês têm a vossa maneira de estar, é 

muito boa, descontraída, genuína e frontal, reivindicativa, irredutí-

vel, e é isso que falta aqui. 

Aqui, podemos ser todos muito formais, anda tudo com as suas 

fatiotas, falam muito bem, mas depois só complicam a vida às pes-

soas. Não é? 

Era bom que a Assembleia da Republica aprendesse com o Parla-

mento dos Jovens. Por isso é que tenho muitas dúvidas, porque acho 

que, às vezes, os jovens aprendem mais com o mau exemplo dos 

deputados do que os deputados aprendem com o bom exemplo dos 

jovens. 

Mas acho que tem vindo a melhorar muito o programa, cada vez 

tem mais escolas e acho que os temas vão variando. O tema deste 

ano,  pessoalmente, acho que podia ter sido mais bem escolhido. 

Acho que os jovens mostraram, mesmo com um tema difícil, as 

redes sociais e a discriminação social, não é muito fácil ligar estas 

duas coisas, que têm ideias e que estão disponíveis para  discutirem 

e apresentarem propostas. 

 

AR tem de aprender com os jovens 

P - Apesar de ter muito trabalho na AR, ainda consegue ter 

tempo para contactar os seus eleitores? 

R- Como já  disse, nós temos o dia de segunda-feira, que está 

reservado para isso. E nós utilizamos, também, o sábado e o 

domingo, nós no PCP. 

Os outros deputados dos outros partidos, não sei. Nem sei se 

utilizam a segunda-feira, tenho dúvidas. Mas nós no PCP, todas 

as segundas-feiras organizamos contactos com os eleitores, 

dentro do possível com todas as camadas da população, desde 

os empresários até aos estudantes. E como não temos deputados 

em todos os distritos, por exemplo, não temos eleitos em Viseu, 

em Vila Real, na Guarda, em Braga,  o que fazemos? Há um 

deputado de outro distrito que acompanha esse distrito. Por 

exemplo, eu sou eleito por Lisboa, mas acompanho também 

Viseu, para garantir que não deixamos nenhuma área do pais 

sem contacto. Distribuímos entre nós, entre os 14 deputados 

comunistas, todos os distritos para garantirmos que fazemos os 

possíveis para que sábado, domingo e segunda vamos ter com 

os eleitores.  



Parlamento do Jovens ….“Combate 

à Discriminação nas Redes Sociais” 

Os olhares do Repórter 

Olá, sou o Gonçalo, fui deputado na nossa escola e acabei por ir fazer de jornalista, na sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens, na Assembleia da República (AR).  

Este ano fiz parte da lista B da nossa escola. 

Nos dias 9 e 10 de janeiro, as cinco listas da 

escola foram fazer a campanha eleitoral a 

todas as turmas e, no dia 12 de janeiro, decor-

reu a votação. Os resultados foram os seguin-

tes : lista A-110 votos; lista B-24 votos; lista 

C–129 votos; lista D – 140 votos e lista E – 

38 votos. Como podem ver, a minha lista 

ficou em último lugar. Isso significa que ter-

minou a minha “carreira” de deputado e não 

fui à Assembleia da República nessa qualida-

de. Mas houve uma surpresa…eu fui ao Par-

lamento. Agora perguntam como foi isso pos-

sível? E eu respondo, fui ao Parlamento, por-

que a escola, este ano, queria levar um jorna-

lista. Então, o professor Francisco Coelho 

perguntou-me se eu queria fazer de jornalista 

e eu respondi que sim. Adorei! 

Gonçalo Repórter 



Às 14 horas, os nossos deputados entra-

ram numa porta e os jornalistas e profes-

sores entraram por outra porta. De segui-

da, os deputados, jornalistas e professo-

res foram para as comissões. Enquanto 

decorriam os trabalhos das comissões, 

os jornalistas e professores acompanhan-

tes fizeram uma visita guiada ao Palácio 

de S. Bento. Depois quando acabou a 

visita, os jornalistas e professores volta-

ram às comissões que terminaram os 

trabalhos e fomos lanchar. Passado 

algum tempo, fomos ouvir o Grupo 

Coral Kirios, que cantou muito bem. 

Quando o grupo acabou de cantar,  

fomos jantar e, quando acabámos de 

jantar, apanhámos um táxi para ir para 

casa. 

Foi muito giro 

E então como é que correram as coisas? 

A viagem até Lisboa foi uma confusão, 

mas chegámos lá. Tudo começou às 11 

horas da manhã, do dia 7 de maio de 

2012, no Grão de Café, onde eu,  os 

deputados da nossa escola - Kaylon e 

Rita - e o professor Francisco Coelho 

nos encontrámos com a jornalista, a pro-

fessora acompanhante e os deputados da 

Escola Secundária do Monte de Capari-

ca, para apanharmos o autocarro para 

Lisboa. Quando chegámos à paragem, 

apanhámos uma grande molha. Como o 

autocarro, vindo do Sul, nunca mais 

chegava,  apanhámos um táxi. Quando 

chegámos à Assembleia da República, 

eu comecei a filmar e a fotografar. 

Na terça-feira, dia 8 de maio, por volta das 

9 horas e 15 minutos da manhã, apanhá-

mos um táxi para Lisboa. Quando chegá-

mos ao Parlamento, fomos para a sala do 

Senado onde todos os deputados se encon-

traram para fazer algumas perguntas aos 

deputados de 5 partidos diferentes. Quando 

terminou, todos se dirigiram ao claustro 

para almoçar. Depois, toda a gente voltou à 

sala do Senado, menos eu e a jornalista da 

escola secundária  porque fomos entrevis-

tar o deputado Manuel Tiago do Partido 

Comunista Português (PCP).  Quando a 

entrevista acabou, nós voltámos à sala do 

Senado, onde os deputados tentavam criar 

uma lista consensual  de recomendações à 

AR. No final, quando as propostas estavam 

aprovadas, o Presidente da Comissão de 

Educação Ciência e Cultura, deputado 

Ribeiro e Castro, encerrou o Parlamento 

dos Jovens, edição 2011/2012, e fomos 

embora. Na saída, entregaram-nos um lan-

che para a viagem de regresso. Para irmos 

para casa, apanhámos o autocarro que 

seguiria caminho para o Sul... 

 

Eu achei que o Parlamento dos Jovens deste ano foi muito giro, e que deve 

continuar este programa por muito tempo. 

 



Foram muitos os que ajudaram e colaboraram na edição deste ano do Programa Parlamento dos Jovens. Mui-

tos alunos, muitos professores, membros dos órgãos dirigentes do Agrupamento. 

Não quisemos deixar de pedir a opinião de dois professores que integraram a comissão dinamizadora: exata-

mente os Profs Francisco Almeida e Anabela Sequeira 

- Prof. Francisco, sendo o Parlamento dos Jovens uma atividade de conteúdo político, que importância tem o envolvimen-

to dos jovens na política? 

A política é uma atividade com uma enorme influência nas nossas vidas e não nos pode deixar indiferentes. É importante que os 

jovens tenham a consciência de que tornando-se apáticos e céticos em relação à política, esta nunca será renovada e não teremos 

condições de mudar o que está errado. Jovens alienados e passivos sempre existiram assim como jovens conscientes e politica-

mente ativos. São os segundos que fazem mudar o mundo para melhor, sendo que os primeiros são apenas agentes amorfos e 

sem opinião. O distanciamento dos jovens, bem como, aliás, da população em geral, em relação ao conteúdo das decisões políti-

cas, tem permitido há décadas à própria classe política um sentimento de impunidade nocivo. De facto, porque a população em 

geral não se identifica e não quer, em geral, saber de nada que tenha a ver com consciência política, torna-se fácil a proliferação 

da mediocridade no meio. Um jovem politicamente atento é um fiscal ativo e um cidadão que contribui para o desenvolvimento 

do país, enquanto um jovem, ou, em geral, um qualquer cidadão que “não quer saber”, relega-se a si mesmo para o estatuto de 

peso morto na sociedade. Os nossos jovens não são diferentes dos jovens de outrora, aceitam ou rejeitam valores, assumem, ou 

não, atitudes políticas com a mesma postura dos jovens do passado. Mudaram, no entanto, os meios de que dispõem para desen-

volver a sua consciência crítica ou para manifestar a sua postura política. Hoje a Internet e as redes sociais promovem o diálogo 

político e dão voz a quem não tem voz, mas servem também interesses relacionados com a ignorância, o populismo e a demago-

gia. Por isso é tão importante beber a informação diretamente na fonte. 

- Prof. Anabela,  qual a utilidade do Parlamento dos Jovens no desenvolvimento e formação dos jovens? 

Estas atividades permitem aproximar os jovens à política e torná-los cidadãos mais conscientes e responsáveis. É, igualmente, 

importante que o poder político valorize a participação dos jovens na definição de políticas, sobretudo, as de longo prazo, aju-

dando a prepará-los para lidar com problemas específicos em áreas como a educação, a saúde, o meio ambiente e o lazer e inse-

rindo-os em algumas etapas do processo de tomada de decisões sobre o futuro. Aqueles que tiveram o privilégio de participarem 

nesta atividade lembrar-se-ão que foram políticos na Assembleia da Republica, durante dois dias, e isso poderá contribuir para os 

tornar cidadãos politicamente responsáveis em vez de caírem no habitual lugar-comum da ignorância dos que afirmam que a 

política é “para eles”. Estes jovens estiveram na Assembleia da República para debater e votar em projetos propostos por eles 

mesmos. Os melhores projetos poderão vir a integrar leis de verdade. Foi uma forma de eles sentirem a proximidade com um 

órgão de soberania e entender melhor em que consiste a democracia parlamentar.  

- Prof. Francisco, a nossa escola consegue estar bem nesta ou qualquer outra atividade?  

A nossa escola é uma escola TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária). As escolas TEIP têm as suas especificidades 

e os seus objetivos definidos. O cidadão que resultará da frequência de uma escola TEIP não será menos cidadão que qualquer 

outro. Terá o mesmo poder de voto, os mesmos direitos e deveres de cidadania que qualquer outro dos seus compatriotas. Por 

isso a escola TEIP terá de estar exatamente ao melhor nível. Aliás, nenhuma outra alternativa é de considerar. No que respeita ao 

Parlamento dos Jovens, a nossa escola foi uma das escolas escolhida para representar o distrito de Setúbal na Sessão Nacional. O 

que mais poderíamos exigir aos nossos jovens deputados? 

– Prof. Anabela, em sua opinião, o que faz afastar os jovens da política?  

Essencialmente o facilitismo e a demagogia. A política é normalmente confundida com uma corrida entre partidos. Os jovens, e 

muitos dos menos jovens, veem a política como uma competição pela vitória, tal como o fazem numa competição desportiva. 

Porém, enquanto numa competição desportiva não é necessária grande preparação intelectual para encetar um debate, na política 

é absolutamente indispensável ser conhecedor de bastantes matérias e as suas implicações. Isso requer trabalho e estudo. É, por-

tanto, menos fácil. A demagogia é o segundo veneno. O discurso político marcado pelo ritmo dos ciclos eleitorais vai constituin-

do uma base crescente de descrédito. 

Gonçalo Valente 



Os grandes protagonistas do Parlamento dos Jovens, além dos alunos,  foram os deputados eleitos na Sessão Escolar rea-

lizada na escola a 18 de janeiro de 2011. Referimo-nos ao Kayllon  Silva e  à Rita Silva. Tanto quanto sabe o repórter, são 

“Silva”, mas não são da família. 

Estes dignos representantes da nossa escola, primeiro foram eleitos como deputados à Sessão Distrital de Setúbal 

(acompanhados pelo deputado suplente Renato Bettencourt). Em Setúbal, na sessão que decorreu no dia 12 de março, 

foram eleitos para representar o distrito na Sessão Nacional que teve lugar na Assembleia da Republica, nos dias 7 e 8 de 

Maio. 

Quisemos saber como se sentiram na pele de deputados na Assembleia da República,  e que sementes trouxeram para o 

Pergunta (P) - Que significado teve para vocês representarem a nossa escola e o nosso distrito no Parlamento dos Jovens, 

a nível nacional? 

Kayllon  Silva (KS) - Para mim, foi muito interessante representar a nossa escola e o nosso distrito, pois, além de expor as 

minhas ideias, também ouvi as dos meus colegas e, isso sim, penso que seja interessante. 

Rita Silva (RS)- Foi uma grande honra representar a minha escola e o meu distrito. 

P - Qual foi a sensação de estares sentado(a) no Parlamento Nacional e participares nos debates? 

KS - A sensação foi muito boa, além de ser muita responsabilidade. Quanto aos debates, eram “super” interessantes. Uma expe-

riência de que gostei realmente. 

RS- Senti-me útil, pois sabia que estava ali para defender os direitos dos  jovens. 

P - Achas que a nossa escola ficou bem representada nesta edição do Parlamento dos Jovens? Porquê? 

KS - Sim. Muito bem representada, pois as nossas medidas eram realmente interessantes e úteis para a Comunidade Escolar. 

RS  - No fundo, já não estávamos a defender a nossa escola a 100%, mas sim o nosso distrito, pois queríamos mostrar que as 

escolas da Margem Sul são tão boas e têm tão bons alunos como as outras todas. E conseguimos fazer a diferença. 

P - As propostas debatidas e as intervenções dos teus colegas deputados foram interessantes? 

KS - Sim, tinham também um bom conteúdo. 

RS - Eu concordei com a maioria das intervenções, mas também houve intervenções que não tinham o mínimo sentido. 

P - Qual é a tua opinião acerca dos deputados nacionais que estiveram na Assembleia da República? 

KS - No geral, eram muito simpáticos e recetivos às ideias … 

RS - Penso que, no fundo, o que eu pensava dos políticos não é muito diferente do que eles mostraram ser, pois falam muito e 

fazem pouco. 

P - Aconselhas os teus colegas a participarem, futuramente, no Parlamento dos Jovens? Porquê? 

KS - Aconselho. É um ótima experiência tanto a nível escolar como a nível distrital e nacional, e permite discutir vários temas de 

uma forma mais aberta. 

RS - Sim, acho que deveriam participar, porque é uma experiência diferente, aprendem algumas coisas e também ficam a saber 

como funciona a política no nosso país. 

P - Que balanço final fazes da tua participação? 

KS - Penso que, no geral, tive uma excelente participação e cumpri os objetivos. É uma experiência que quero voltar a ter. 

RS - A minha participação não foi nada por aí além, pois foi o meu primeiro ano eu ainda só observava e ajudava os meus cole-

gas a tomar decisões. Não falei muito, mas, mesmo assim, adorei a experiência e espero voltar lá. 

 

Adorei a experiência e espero voltar lá 

Prof. Francisco Almeida 



Nem sempre os fortes são fortes e os fracos são fra-

cos. Reza a História que nunca os grupos sociais 

com mais privilégios e regalias deram um passo que 

fosse para melhorar a condição dos desviados da 

sorte, dos pés-descalços, dos que produzem e fazem 

andar o mundo, dos que, no silencio apertado dos 

tempos sofreram e sofrem as agruras dos tempos. 

Mas reza também a História que foram estes mesmos 

que a puseram em movimento, lhe deram direção, 

lhe definiram os contornos. Se calhar cada um de nós 

já verificou um bocejo, um sorriso meio estranho 

quando nos apresentamos. E todos conhecemos o 

velho ditado: “são mais as vozes que as nozes” 

Há corredores estranhos, na mente, nos autocarros, 

na via pública, denunciando claramente o contraditó-

rio: somos uma sociedade multicultural e multiracio-

nal, mas alguns recusam, consciente ou inconsciente-

mente, tal realidade e de sorriso amarelo, de sorriso 

treinado, lá vão pensando que estão sorrindo. 

Vem isto a propósito da edição do Parlamento dos 

Jovens deste ano, subordinado ao tema 

”Discriminação nas Redes Sociais”. 

Pobres, ricos, discriminados, sorrisos amarelos, fra-

quezas e forças,  História. Este arrazoado de palavras 

faz sentido? 

Oh, yes! We are from MteKapta, and we like it! 

Estivemos  na Assembleia da República. Claro que  estivemos bem! 

Vamos por partes 

Sessão Escolar...empenho, participação e  responsabilidade 

O Parlamento dos Jovens começa pela inscri-

ção da escola. Depois, vem a Sessão Escolar. 

Os números falam por si. 

Na nossa Sessão Escolar , votaram 458 alunos 

entre 526 possíveis. Houve apenas 4 votos em 

branco e 13 abstenções. 

Concorreram 5 listas, envolvendo 50 candida-

tos a deputado à Sessão Escolar: 28 alunos do 

sexo masculino e  22 alunos do sexo femini-

no. Estiveram envolvidas na constituição das 

listas todas as turmas da escola, sendo que o 

8º ano forneceu mais candidatos. 

Os dois primeiros candidatos de cada lista 

fizeram campanha nas salas e em todos os 

espaços escolares. 

Na Sessão Escolar, composta por 31 deputa-

dos, faltou apenas um deputado. 

 

Sessão Distrital 

Segundo passo decisivo 

Na Sessão Escolar, foram eleitos para representar a esco-

la na Sessão Distrital os deputados Kayllon Silva e Rita 

Silva (foi eleito como suplente Renato Bettencourt). 

E em 12 de março, lá foram os nossos três jovens deputa-

dos até Setúbal, devidamente assessorados por dois pro-

fessores, até à Escola EB 2,3 com Secundário da Bela 

Vista, onde decorreu a Sessão Distrital. E foram levando 

não só a recomendação da Sessão Escolar para combater 

a discriminação, mas também toda a garra para defende-

rem e representarem dignamente a nossa escola. E não 

houve qualquer surpresa: o Kayllon brilhou, a Rita assis-

tiu sorridente, a Rita e o Renato participaram no que foi 

necessário. Uma das nossas propostas ainda chegou a ser 

aceite, a dos padrinhos mais velhos ajudarem os alunos 

mais novos, mas, por questões de regulamento, acabou 

por não ficar. 

E chegou a hora de eleger as escolas em representação 

do distrito, na Sessão Nacional do Parlamento, a ter lugar 

na Assembleia da Republica. E também aqui nada de 

extraordinário: a nossa escola foi eleita para representar 

o distrito na Sessão Nacional.... 

Sobre a Sessão Nacional, que correu na Assembleia da República, 

em 7 e 8 de maio, noutros locais são dadas informações e opiniões 

diversas que nos são trazidas pelos olhares do repórter que em repre-

sentação de “O Cusco” não deixou passar nada. Trata-se do nosso 

Gonçalo Valente (por mero acaso do 6º 5) que de máquinas de fil-

mar e fotografar a tiracolo passeou que nem um senhor nos corredo-

res de S. Bento. E tanto quanto se sabe, o Gonçalito não fala grande 

coisa de Inglês (porque frequenta apenas o 6º ano) e é quase certo 

que não toca piano. O Kayllon levou consigo a imagem de marca 

conhecida em todo o território do Monte de Caparica e arredores: 

camisinha azul e gravata a condizer, boné na cabeça e kispo com 

carapuço, obviamente também metido na cabeça, porque no primei-

ro dia chovia. A Ritinha estava um brinquedo. Alguém lhe pediu 

que fosse bonita para brilhar na Assembleia da República, que é 

presidida por uma mulher. E então lá foi ela de meiinha, saiinha e 

sapatinho bonitos, só que teve azar: molhou-se de alto abaixo no 

primeiro dia, e alguns cafés na zona de S. Bento, ficaram com muito 

menos toalhas de papel, porque a menina não podia ficar um dia 

inteiro de pés molhados. Rita alguém te deve desculpas e qui ficam 

elas. Os dois ilustres deputados fizeram o que sabem fazer: integra-

ram-se no seu “grupo parlamentar” (o do distrito de Setúbal) confe-

renciaram, debateram, defenderam, deram a sua parte na coordena-

ção. Resta dizer que os dois deputados foram devidamente assesso-

rados por três professores da escola, em regime de rotatividade, sen-

do que numa das partes tiveram também a assessoria digna da sub 

diretora da escola. 

E cá estaremos todos para continuarmos no ano que vem…nós de 

sorriso aberto e franco. 

Assembleia, da República, Palácio de S. Bento 

Terceiro e último passo  



OS Deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Básico 

recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes 

medidas: 

Criação de uma entidade, com representação de um provedor, devi-

damente representado em todas as regiões, cujo objetivo seria a sen-

sibilização das pessoas contra a discriminação, estando representada 

em todas as redes sociais ou fora delas. 

Formação de Núcleos antidiscriminação a nível local e regional, 

diretamente dependentes e supervisionados pela comissão paritária, 

com sede nas escolas aderentes. Cada Núcleo criaria equipas de tra-

balho que regularmente e, de forma aleatória, fariam visitas a insti-

tuições de ensino, atribuindo um diploma certificando as boas práti-

cas ao nível do respeito pela diversidade. 

Criação da campanha “Geração Virtual”. Organismos nacionais 

devem criar uma plataforma que será divulgada nas diversas redes 

sociais que promovem o combate à discriminação e o conhecimento 

dos mecanismos existentes para defender a sua privacidade e impe-

dir quaisquer tentativas de discriminação, com diversas atividades, 

como concursos, jogos, murais informativos. Esta plataforma deve 

estar em constante atualização, será divulgada nos meios de comuni-

cação social e todas as escolas do País devem incentivar os seus 

alunos a usufruir e participar nela, pois iria fomentar a integração 

das minorias: este site teria informação sobre diferentes povos, cul-

turais e etnias, fazendo com que toda a gente esteja informada sobre 

este assunto. 

Recomendação à Assembleia da República 

Aprovada a Sessão Plenária em 8 de maio de 2012 

Atuar contra políticas e práticas discriminatórias através da introdução de medidas efetivas de promoção do respeito pela diversi-

dade, nesse sentido, propomos a criação de um portal online gerido por um psicólogo com as seguintes valências: partilha de 

opiniões, troca de experiências, fórum aberto a debates e outras formas de sensibilização sobre o que é a discriminação, a sua 

definição e o que a envolve. Esse portal chamar-se-ia: Discriminação e redes sociais. Este portal teria um link em todas as pági-

nas da internet dos Agrupamentos das escolas. 

Criar um site ou blogue que promova o combate à discriminação, cujo conteúdo será num canal público televisivo com a inten-

ção de consciencializar a sociedade civil e atrair visitantes para o site. 

Realização de filmes e dramatizações sobre discriminação, executados pelos alunos. Estes vídeos seriam posteriormente publica-

dos nas redes sociais e projetos nas escolas, sendo abrangidos todos os elementos da sociedade. 

Introduzir, nas orientações curriculares do 1º ciclo do ensino básico, conteúdos, metodologias e práticas claras, que eduquem as 

crianças no sentido de as preparar para lidarem com determinados estereótipos, ou ideias pré-concebidas, que, inconscientemen-

te, as levam a formular discriminações em adultos e a manifestar esse tipo de comportamento, tanto nas redes sociais, como atra-

vés de outros meios. 

Combate aos preconceitos que estão na base da discriminação, promovendo a celebração, nas instituições de ensino, do Dia 

Nacional da Diversidade, ao longo do qual se dinamizam atividades diversificadas que transmitem mensagens de respeito pela 

diversidade. 

Propomos o alargamento da linha SOS já existente por um período de 24 horas de atendimento, para que os alunos vítimas de 

descriminação se sintam mais protegidos. Deste modo, as vítimas poderão apresentar queixa, desabafar e pedir aconselhamento. 

Propomos, também, que seja prestado apoio psicológico às vítimas. Os operadores seriam técnicos voluntários, e, eventualmente, 

através de um acordo com o fundo de desemprego, técnicos desempregados, permitindo que especialistas na área de aconselha-

mento pudessem dar assistência a situações que surgissem. É nossa recomendação que esta medida seria valiosa para as vítimas, 

visto que, desta maneira, teriam apoio para conseguir superar situações que pudessem surgir, tornando os indivíduos mais fortes 

e atentos no futuro. 
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