Blip.pt
Relações na rede
A lançar no calor do Verão,

o Loveblip

promete
trazer a Portugal a nova geração de "websites"
de relacionamentos "on-line".
Um dos fundadores da empresa, a Blip,
encontrou a mulher da sua vida num "site"
do género por si criado quando estudava
informática. Quer melhor publicidade?
Paulo Duarte

¦

TERESA GENS

¦¦

Nãohá"marke-

ting" ou agência
de publicidade, no Mundo, que
consiga "vender" melhor um produto ou um serviço do que a cons-

tatação material, o teste real, ao
vivo e a cores, das suas qualidades
e eficácia. Foi o que aconteceu a
José Fonseca com o www.amiguinhos.com, "site" que criou em parceria com um colega do curso de
engenharia informática.
Através deste "website" de relacionamentos
"on-line"
José
Fonseca conheceu a mulher com
quem viria a casar e que é, hoje, a
mãe do seu filho. É, por isso, fácil
entender que este engenheiro informático conhece, como poucos,
o efeito que um "site" de relacionamentos pode ter na vida de alguém.
O amiguinho.com
nasceu há
oito anos de um projecto de faculdade conjunto com o colega André
Moniz (ver caixa) e este trabalho
acabaria por desencadear uma série de oportunidades que se revelaram fundamentais para o aparecimento, em Março de 2009, da
Blip.pt, marca que aempresaHostname, utiliza como designação comercial.
Loveplip

no calor do Verão

A ideia de criar uma empresa não
lhes saiu da cabeça desde os tempos de faculdade. Acabaria por ser
há cerca de um ano que de amigos
passaram a sócios para "vende-

rem" o conceito da Blip.pt, que passa por desenvolver serviços "online" úteis às pessoas. É o que espe-

ram vir a acontecer com a sua nova
e grande aposta a lançar já no mês

de Julho: o Loveblip, um produto
"business-to-consumer"
e, sobretudo, um "filho" muito à frente do

amiguinhos.com.
Será "uma nova geração de
'websites' de relacionamentos 'online'", garantem os promotores. O
"website" conta já com alguma
concorrência em Portugal, como
por exemplo a do meetic (serviço
francês que surge integrado no
portal Clix), mas não é por isso,
crêem, que o Loveblip deixará de
ter impacto no mercado. Os empreendedores não só acreditam
que há espaço para este novo ser-

como
viço por ser "inovador",
põem a mão no fogo: "o mercado
não está totalmente satisfeito com
a oferta existente".
Este espaço para o amor e para
novos relacionamentos será primeiramente lançado em Portugal:
"já temos uma massa crítica de 30
mil utilizadores que ainda hoje utilizam o amiguinhos.com."
Seguirse-á um investimento em internapara Espanha, França, Itália e restante União Europeia, mas o facto de estar na Internet e com um sistema preparado

cionalização

para ser personalizado e adaptado
a cada região "poderá trazer surpresas", sugerem.
Os fundadores da Blip.pt querem, também, posicionar-se no
mercado "business-to-business
como engenheiros da Internet capazes de satisfazerem as necessidades dos clientes que precisem
de "software" complexo. A ideia é
a de desenvolverem
aplicações
para financiar os produtos B2C e
dão alguns exemplos de potenciais

clientes: entidades públicas centrais e municipais, serviços, por-

tais, agências de comunicação e
jornais "on-line".
"Nesta área, a concorrência é
bastante variada mas não existem
empresas tão especializadas como
nós", garantem, acrescentando:
"esta especialização permite-nos
estar atentos e ser capazes de tirar
proveito das novas tecnologias e
dos serviços mais inovadores."
Sob a marca Blip, já desenvolveram cerca de 15 aplicações "mobile" para diversos "app stores"
como iPhone, Android, Vodafone
360eBlackBerry.
Equipa em crescimento
Na empresa, sediada no Porto, vão
entrar mais três colaboradores em
breve. Um alargamento da equipa, actualmente com sete pessoas,
que resulta da forte convicção de

que o mercado global e local está
em crescimento. Com o "breakeven" ultrapassado no primeiro
ano de actividade, na Blip todos es-

peram manter um crescimento
constante na área de 828 durante os próximos anos e no B2C (sobretudo no Loveblip).
Os empreendedores
vão invesseis meses aguar-

tir nos próximos
dando

proveitos lá para 2011.
Quanto os retirarem, serão reinvestidos na internacionalização
do
produto. José Fonseca e André
Moniz acreditam (e desejam) que
a área deß2Cpossavira tornar-se
muito mais rentável que a área de

828 e, como tal,

o seu plano de lon-

go prazo é que a área de produtos
como o Loveblip seja sustentável
e se

torne a mais importante

na

empresa.
Se o grande desígnio dos dois
engenheiros informáticos é mar-

car a vida das pessoas com o que fazem, provavelmente, construir um
espaço onde nascem laços e se
criam relacionamentos será uma
das melhores formas de o conseguir.
Será um luxo, mas a verdade é
que de um grande receio de não

conseguir

adjudicar

projectos
828, que conseguissem suportar
financeiramente
os projectos
B2C, os empreendedores passaram a ter de recusar algumas prodos sópostas. Arededecontactos
cios permitiu-lhes que fosse relativamente fácil arranjar diversos
projectos afastando, assim, este temor inicial. Outro dos receios normais neste salto arriscado de dois
sem
engenheiros informáticos,
experiência em gestão, montarem
uma empresa foi o financiamento. Inicialmente precisaram de
cinco mil euros, montante que arranjaram entre eles mas que era
manifestamente baixo para para
garantir ordenados a ambos.
André começou por trabalhar
em regime de "part-time" numa
empresa em Lisboa e dois dias por
semana a dedicava-se 100% à Blip,
a custo zero. Já José esteve sempre atempo inteiro mas a um custo baixo usufruindo das poupanças que trouxe de Londres fruto da
venda de acções oferecidas nos
prémios ganhos na Yahoo (ver caixa) . Como só agora a empresa está
"a dar provas de sucesso" e só agora têm tempo para procurar investidores, os empreendedores estão
activamente em busca de financiamento externo para ajudar a
lançar o Loveblip de "forma arrojada", não só em Portugal como internacionalmente.

Apaixonados
por tecnologia
"on-líne"
a diferença

©Serviços

que façam

no dia-a-dia das

pessoas é o que querem
vender os promotores da Blip, dois
sub-30 verdadeiramente
arrebatados

pela tecnologia. Um deles, José
Fonseca, conta com mais de dez
anos de experiência profissional
e esteve envolvido no ciclo de
desenvolvimento

de diversos

projectos destinados
de mais de duzentos
pessoas.

a audiências

milhões de

Entre eles, o Financial

News

Online e projectos dentro do Yahoo
como a nova Yahoo! Homepage.

0 contacto com projectos desta
dimensão

permitiu-lhe

-se no desenvolvimento

especializarde

"software"

de alta "performance"
e
disponibilidade.
Depois de ter vivido
em Londres durante três anos, José
regressou a Portugal no início de

2009 para fundar a empresa com
André Moniz, antigo colega do curso
de Engenharia Informática da
Faculdade

de Engenharia da
do Porto. Este iniciou

Universidade

carreira como consultor informático
numa multinacional
espanhola.
Demonstradas

as suas valias técnicas

e profissionais,

de sistemas

passou a arquitecto

de informação

e líder

de equipas.

Participou, depois, em
de sistemas de informação

projectos
de várias empresas
a Optimus,

como a Brisa,

o Montepio

Geral e o

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Já na Open Source, André formou-se
como um dos poucos "Zend PHP
Certified"

em Portugal.

Ex-ministra

aprova a aposta em Villas-Boas

Agora é oficial. A partir de ontem, a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima assumiu funções no Conselho Cultural do F.
C. Porto, embora a primeira reunião só esteja marcada para a próxima semana.
Na opinião da ex-governante,
que voltou a leccionar na Faculdade de Letras do Porto e amanhã
será condecorada pelo primeiro-ministro Cavaco Silva, a conjugação da marca F. C. Porto com o seu
espaço físico (Dragão) e a vasta
massa associativa, permite pensar
num grande leque de acções, desde "concertos a outras artes, como
o circo novo". Aproximar a Fundação Serralves ao F. C. Porto é
outra das hipóteses. "Faz todo o
sentido. São marcas muito im-

plantadas no mercado. As duas
áreas, desporto e cultura, podem
dialogar", argumentou.
Associada do clube, viu com
bons olhos a escolha de André
Villas-Boas. "O F. C. Porto tem sabido apostar em gente nova e tem
sabido fazer inflexões algo inesperadas, mas com bons resultaAs minhas
expectativas são obviamente positivas e creio que, uma vez mais,
o F. C. Porto acertará", sublinhou.
Entre o naipe de intervenções
do Conselho Cultural, há a destacar a contribuição para o novo museu do clube, a instalar no estádio,
no antigo espaço ocupado pelo Bingo. "Já foram realizadas visitas a
museus e existem projectos. Vamos
fazer uma coisa cuidada. Não será
um armazém de taças, mas sim um

museu para apreciar o historial do
clube", reiterou, ontem, Pinto da
Costa, esperando que, na medida
do possível, o Conselho organize
"eventos todos os meses", m. a.

dos. Acho interessante.

Isabel Pires de Lima confia no treinador

"Guardar células do
cordão umbilical para
prevenir leucemias no
futuro é uma vergonha,
um negócio do piorio"
SOBRINHO SIMÕES, director
do Instituto

de Patologia e

Imunologia Molecular da
Universidade do Porto,
Revista Única

centes que vão ter a oportunidade
de passar um semestre nos EUA,

onde fazem não só investigação
como leccionam.
No caso da parceria com Carnegie Mellon, os estudantes obtêm

um grau dual, ou seja, a formação
que f azem é reconhecida pelas universidades nacionais e por Carnegie Mellon. Isso já não acontece
com os alunos do MIT PortugaL Estes recebem um grau conjunto, ou
sej a, um diploma das universidades
nacionais e um certificado do MIT.
Mas nãoéisso que impede estaparceria de ter sucesso, segundo o seu

director nacional. Este programa
teve o mérito de "conseguir pôr as
universidades portuguesas atrabalhar em conjunto, uma vez que cada
grauexige aparticipaçãode

mais do

que uma instituição universitária
nacional, criar áreas novas e criar

uma maior ligação às empresas",
frisa Paulo Ferrão. "Essa é uma
grande conquista e isso jáé irreversível", mesmo que

aparceriatermi-

ne ao fim dos cinco anos inicial-

mente previstos. Os mesmos cinco
anos iniciais estipulados

para as restantes parcerias internacionais.
O MIT Portugal é o programa
que já leva mais tempo de expe-

-

riência
arrancou em 2006 - e
centra-se em três áreas muito específicas: sistemas sustentáveis de
energia, células estaminais para a
medicina regenerativa (um programa que já salvou vidas) e o desenvolvimento de produtos e engenharia de concepção. Nesta última
área, dirigida à indústria nacional,
sobretudo à metalomecânica e ao
sector dos moldes, o objectivo foi o
de ir ao encontro das necessidades
de inovação das empresas. O primeiro passo é discutir e identificar
as necessidades das empresas e, depois, colocar alunos de doutoramento a dar andamento ao projecto. E, assim, diz Paulo Ferrão, o

MIT Portugal

cumpre um dos seus
grandes objectivos: "Integrar o conhecimento de pessoas de várias
áreas e melhorar o que existe".
continua

COMO
CONCORRER
AOS

PROGRAMAS

Os concursos

para os projectos
no âmbito das várias

financiar

são
parcerias internacionais
anunciados nas páginas dos

próprios

programas

pela Fundação

ou mesmo

para a Ciência e
são

Tecnologia. Os projectos
avaliados por painéis

internacionais e o processo de
avaliação e selecção leva em
linha de conta vários critérios,

entre os quais, a relevância do
projecto, o respectivo mérito
científico,

originalidade

e

resultados

esperados, a
capacidade de integração

de

investigadores ou a
integração dos resultados da

jovens

no tecido

investigação

empresarial.

UTAustin
utausti

n

Portugal

portugal.org/

MIT Portugal
www.mitportugal.org
CMU Portugal
www.cmuportugal.org/
Harvard Medicai School

Portugal
www.hmsportugal.org/

Fundação para a
Ciência e Tecnologia
alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos
/concursos/

a

CMU Portugal
Seminários à hora do almoço
'Priberam

Chamam-se

pretende
assuntos

e são o que
onde se

aprender e discutir os
relacionados com a
automática

aprendizagem
learning'),

culto.

Machine

Learning Lunch Seminars'
o nome indica: seminários

patrocinasse

('machine

para almoçar. Estes
seminários realizam-se de duas em
aproveita

no Instituto

Superior

Técnico, são muito informais

chegaram

a Portugal

André Martins,

e

pela mão de

aluno de doutoramento

do programa

Mellon Portugal.

Carnegie

Foi nos Estados

Unidos, onde decorre

estes seminários

tinha

em mente: por um
lado, ter a indústria e a academia lado

internacionais.

442 alunos que já fizeram ou

explica André Martins.

estão

doutoramento,

Quanto ao

diz que esta é uma

oportunidade para interagir
com a comunidade que se dedica à
linguística

computacional

e também

género, patrocinados por empresas
tão conhecidas como a Google e a

"grandes

como aprendizagem automática,
robótica, etc"; considera que uma das
mais-valias

Mellon é justamente
de

sem entrar com

entre vários grupos de
investigação que trabalham nesta
área, onde eu também me incluo",
'networking'

com gente de outras áreas científicas

Yahoo!, e que lá são já fenómenos

são parceiras
dinheiro.

24 institutos

programa
de doutoramento, que trouxe a ideia.
Inspirou-se nos seminários do mesmo

o seu

10 empresas participam
financeiramente
nos programas,
havendo mais 70 empresas que

a lado nesta iniciativa; por outro lado,
contribuir para aumentar o

"excelente

de grau dual em Language
Technologies

"Quando

decidiu pedir

à empresa onde trabalha.
propus à Priberam que

dois objectivos

mas também onde se

duas semanas

Em Portugal,

patrocínio

PARCERIAS
EM NÚMEROS

do Carnegie

o "networking"

entre todas estas comunidades.

envolvidos

e universidades

nas parcerias

a fazer formação
destas parcerias.

no âmbito

70 alunos são estrangeiros.

Um "site"

continuação

Tratar a indústria como cliente

Melhorarprodutosquejáexistemou
criarprodutosnovosétambémafilosofiado Fraunhofer PortugaLAsemelhança do que acontece com o instituto Fraunhofer alemão, o grande objectivo desta instituição "é criar valor
e dar retorno à sociedade pelo investimento que esta faz na investigação",
explica Dirk Elias, presidente do comité executivo da organização e presidente do FhP AICOS, ou Centro de
Pesquisa para Soluções de Informação e Comunicação Assistiva, o primeiro centro de investigação da Frau-

nhofer Portugal.
"Tratamos a indústria como nosso cliente", afirma, acrescentando que
estão abertos a trabalhar com as universidades para satisfazer as necessidades dos clientes. Em termos de em-

presas com quem têm trabalhado
conta-se não só a Deutsche Telekom,

mas também a TNL, uma empresa
nacional que trabalha na área do desenho industrial aplicado a soluções
ambientais, com quem estão a desenhar um sistema que ajuda a organizar resíduos. Já com a EFACEC, por
exemplo, o trabalho tem consistido
de aplicações
no desenvolvimento
internet
móvel
para
para dar apoio à
gestão dos recursos humanos (supervisão e envio de dados) através de aplicações multimédia

smartphones.

disponíveis

nos

a pensar nos pacientes
Mais recente, o programa Harvard
Medicai School foi assinado há um ano
e um dos seus grandes objectivos é fomentar o interesse pela investigação
entre a comunidade médica, um objectivo que prova fazer sentido quando se olha para a fraca adesão ao concurso que permitia levar médicos recém-licenciados
a fazer um treino de
investigação em Harvard. Foram seleccionados

apenas dois médicos para

um treino de dois meses e um médico
para uma formação de dois anos. Carmo Fonseca, directora deste programa, diz que a fraca adesão deve-se a falta de divulgação, mas também "porque ainda não é tradição valorizar a investigação" entre os médicos.
Outro grande objectivo é aumentar a informação sobre questões de
o conhecisaúde, descodificando
mento científico para o público em
geral e, aqui, o principal instrumento será um site que tem data prevista
de lançamento para o final do Verão.
António Vaz Carneiro, responsável
por esta área, explica que o site terá
conteúdos de alta qualidade na área
da medicina, à semelhança do que já
existe em Harvard. Vão aplicar o modelo, mas com conteúdos portugueses de alta qualidade, o que vai permitir, por exemplo, que quando se vai ao
médico se possa trazer não só a receita de medicamentos, mas também a
"prescrição" do site onde o paciente
poderá saber mais sobre o seu problema de saúde.

André

Ferreira

UT Austin Portugal
Aneurismas combatidos com
ajuda de modelos matemáticos
Adélia Sequeira queria ser
médica, mas acabou por
formar-se

em Matemática.

projecto

envolve ainda

da Faculdade de

investigadores
Mal

Engenharia

da Universidade

do

sabia, na altura, que um dia ia
poder aliar estas duas vertentes

Porto e da Faculdade de

na sua carreira

Lisboa e até já recebeu o selo de

Coordena

excelência

de investigação.
um projecto de

em parceria com a
UT Austin e tem

investigação
universidade

um grande objectivo: avançar
sobre a
no conhecimento
circulação sanguínea com o fim
de prever a evolução de um
aneurisma e qual o tratamento

Medicina da Universidade

do programa europeu
Eureka, que integra a maior rede
industrial de investigação e

desenvolvimento

a nível

mundial. Desde 2002 que Adélia
centra a sua carreira de
investigação no estudo dos
modelos matemáticos da

mais adequado a cada caso.

circulação

sanguínea

Para isso, parte de imagens
médicas de aneurismas

encontrou

no UT Austin

cerebrais,

utiliza modelos

matemáticos
computacionais

e faz simulações
da circulação

nesses aneurismas.

mais-valia
preventiva",

"É

uma

para a medicina
explica a

investigadora e professora do
Instituto Superior Técnico. Em

última análise todo este trabalho

de

e diz que

Portugal
uma oportunidade para dar
seguimento e aprofundar a sua
investigação. "É importante
trabalhar com

podermos

pessoas e ter acesso a
equipamentos" destas
instituições,

diz, dando o

exemplo do super-computador,
alojado em Austin, que pode
operar com os milhões de

terá um dia o objectivo de tornar

incógnitas

possível a realização de cirurgias
assistidas por computador. O

simulação computacional
tipo de problemas.

envolvidas

na

deste

CMU Portugal
Tradução automática
com a voz de quem fala
por hipótese, Barack
Obama a discursar em
português numa notícia de
televisão, ainda que o

aulas universitárias.

presidente dos Estados
Unidos não perceba uma
palavra da nossa língua,
poderá ser uma possibilidade
do projecto
com o contributo

(tradução de áudio/vídeo
conferências, noticiários,
aulas, reuniões, etc.)", explica
Luísa Coheur, acrescentando

Ouvir,

de investigação liderado por
Luísa Coheur, do Laboratório
de Sistemas

de Língua Falada
(L2F), INESC-ID, e que envolve
a prestigiada universidade

americana

Carnegie Mellon.
Chama-se 'PT-STAR - Speech
Translation Advanced
to and from
Portuguese', é financiado pela
FCT, e tem como objectivo
melhorar o desempenho dos
sistemas de Tradução
Automática de Fala para Fala
Research

de português

para inglês e
vice-versa, tentando manter a
voz do falante original. Um
sistema que pode ser
utilizado na tradução de
notícias televisivas ou até de

inúmeras
possíveis,

"São

as aplicações
desde que haja

necessidade

de traduzir

fala

que a área do turismo, por
exemplo, teria muito a ganhar
com um sistema desta
natureza.

Estão já a trabalhar

em três frentes:

noticiários

tradução de
televisivos,
de aulas e tradução

tradução
de palestras,

onde é mais fácil
obter muitos exemplos para
treino e teste do sistema.
Luísa Coheur diz que a
de trabalhar

possibilidade

com o Language Technologies
Institute de Carnegie Mellon -

pioneiro na área da tradução
automática de fala para fala -,
e a aprendizagem não só
sobre a temática em causa
mas também sobre a gestão
de projectos, é o que ganha
com este projecto.

Paulo Duarte

Fraunhofer Portugal
Mover: telemóveis
que sentem
Os telemóveis

há muito que

de ser meros

deixaram

para fazer e receber

aparelhos

mas conseguir

chamadas,

que
detectem quedas do utilizador,
distingam se este está a andar,
ou num autocarro,

saber se está inconsciente

Filipe Abrantes, já que cerca de
um terço das pessoas com
idades superiores a 65 anos

caem pelo menos uma vez por
ano. Mas esta tecnologia

a correr ou sentado num

automóvel

tanto mais importante quando
se olha para a realidade, diz

ou

simplesmente contabilizar a
quantidade de movimentos de
uma pessoa ao longo do dia,
isso já parece mais estranho.

poderá ter outros fins. Um
vigilante

nocturno

pode

transportar consigo um
telemóvel que avisa uma
central de vigilância no caso de
ser atacado e ficar

Mas é isso que uma equipa de

inconsciente;

investigação está a fazer no
centro Fraunhofer Portugal, no

aplicada em situações que
envolvam actividades de risco,

'Mover'. Filipe

como é o caso da escalada ou

projecto

Abrantes é um dos

ou pode ser

do ski. Filipe Abrantes

e explica que o
é "tirar partido da

responsáveis

grande vantagem

objectivo

no Fraunhofer

elevada capacidade de
processamento

e dos inúmeros

GPS) que os

telemóveis

actuais possuem,
para detectar quedas do

portador

do telemóvel

investigação

Portugal AICOS
manter a ligação à
e, ao mesmo

tempo, ter o contacto com a

(acelerómetro,

sensores
bússola,

é conseguir

diz que a
em trabalhar

e

eventuais situações de
emergência". Um projecto

indústria. Afirma, no entanto,
que apesar de alguns casos de
sucesso,

as relações

e parcerias

com empresas têm sido mais
difíceis de estabelecer
se pensava à partida.

do que

Harvard Medicai School
A descoberta da cura
para a Malária
O desejo

no fígado, local onde se aloja

malária erradicada

antes de passar para a
corrente sanguínea. "Tem de

expresso pelo casal
Gates, Bill e Melinda, de ver a

ainda

durante a sua vida, teve uma
grande repercussão
relançamento da

no

durante algum
tempo, mesmo sem saber se
a crianças

de uma doença

investigação

ser uma droga não tóxica e
eficaz, porque temos de dá-la

que ainda mata um milhão
de crianças por ano. E Maria
Mota, que há muito

o parasita

a sua carreira
de investigadora para esta
área, decidiu aproveitar mais

porque esta universidade
tem uma base com milhões

direccionava

um instrumento

que lhe

permitiria

ir mais longe:

concursos

para projectos

investigação

os

de

do programa

Harvard Medicai School
Portugal.

O objectivo

do seu

lá está", explica
Maria Mota. A parceria com
Harvard é fundamental,

de moléculas que podem ser
testadas. Os primeiros 9 mil
compostos vão ser testados

já este Verão e é, por isso,
que Maria Mota se prepara
para passar três meses em
Harvard. Espera dar um forte

em parceria com
uma equipa da prestigiada
universidade americana e

contributo

outras instituições nacionais,
é fazer um rastreio de

começou por ser muito útil
logo na fase de elaboração
da proposta que foi a

projecto,

milhares
se alguma

de drogas para ver
afecta o parasita

para a descoberta
e diz que a

de um fármaco

parceria com Harvard

concurso.

MIT

Portugal

Empreendedorismo
em biomateriais
Lino Ferreira é um

ou revestimentos

investigador com uma
carreira vocacionada para

possuem

os biomateriais

e para as

células estaminais
encontrou

e

no MIT Portugal

uma oportunidade
para
instalar e desenvolver os
seus projectos

de

investigação nestas áreas.
Mas a relação com o MIT já
não era novidade. Foi no
MIT, nos Estados

Unidos,

que fez o pósdoutoramento
e que
acabou por fazer a

que
características
anti-microbianas
e que
podem ser colocados
dispositivos

em

médicos,

por
exemplo, próteses para
ancas ou dispositivos
cardíacos, reduzindo o
risco de infecções. Uma
descoberta que acabou
por dar origem à criação
da Matera, em Janeiro de
2009. A empresa ainda
não está a comercializar

descoberta

qualquer produto, porque
estão ainda na fase de
desenvolvimento
da

tecnologia

tecnologia,

de uma
que veio a dar
origem a uma empresa.
"Achou-se que era uma

mas esta é já a

de um
concretização
"converter
a
desejo:

tecnologia

promissora e
que poderia ter outras
aplicações", diz,

ciência em algo que tenha
impacto directo na vida
das pessoas". Além disso,

explicando que a sua
descoberta está

quer fazer com que este
"projecto tenha impacto a
uma escala global".

relacionada

com materiais
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Radar
Entrevista
Mas porque os compara a fábricas?

No caso deles o que causa o stress?

Mantêm essa dimensão de produção em massa. Há empresas

Antes de mais, o número de

que chegam a ter em permanên-

qualidade do atendimento que
lhes é exigido. E estão sujeitos a
uma avaliação constante. É feita

cia 500 operadores no atendimento. Outra característica

idêntica às fábricas tradicionais

O cliente

é a estandardização.
é sempre atendido

da mesma

forma, seja quem forooperador.
Uma estandardização assim só se
verifica nas linhas de montagem.

uma selecção de chamadas, para
se ver se atenderam bem, se sor-

riram e se as pessoas atendidas
tiveram de voltar a ligar. Têm de
ser capazes de um autocontrolo
emocional e também de con-

trolar
Quem são estas pessoas que nos

atendem a toda a hora?

Ao contrário

Proíessora da Faculdade de Psicologia
de Lisboa, efectuou com a sua colega
Filipa Castanheira um estudo sobre o fenómeno dos
deu lugar a um livro, Trabalhar
dos mitos à realidade, agora publicado

call centers. O resultado

num call center

-

pela Editora RH

A estandardização

encontrámos

É a forma que as empresas inven-

ano e há muitos licenciados

taram para assegurar o controlo.
Senão, como garantiriam que
todos os operadores atenderiam

ou

com bom senso? Outro aspecto
bastante stressante é não haver

elevada, mas há também pessoas
mais velhas à procura de um

pausas de trabalho.

Não é um trabalho mal pago, ainda

retaguarda um call center. Com
a quantidade de novos produtos

Na maioria dos casos, pelo

que os bancos hoje vendem, os
seus funcionários não conseguem estar informados sobre
todos e recorrem a este tipo de
suporte. São técnicos a apoiar
outros técnicos. O mesmo se
passa nas tecnologias

de infor-

por cima à hora?

menos nas grandes empresas, já
não recebem à hora. Em Portugal
ganha-se mal e os call centers
não fogem à regra. Mas não são
piores do que outros sectores.
E, apesar de tudo, dão aos trabalhadores alguma possibilidade de
desenvolvimento.

Num sector tão precário?

tem já entre nós este

as fábricas

para a era pós-Revolu-

ção Industrial.

Jáhá hoje cerca de 40 mil pessoas
neste ramo, contando só os operadores. Curiosamente, apesar
da crise, e ao contrário do que su-

São mesmo uma metáfora

cedeu nos outros sectores, os call
centers cresceram em volume de

número de trabalha-

dores. Portugal acompanhou

tradicionais.

mação.

fenónemo?

e

Ou melhor,

há, mas apenas as estipuladas.
Como acontecia nas fábricas

quem trabalha hoje no balcão de
um banco tem muitas vezes na

0 livro

negócios

do atendimento

é irritante...

com frequência universitária.
Apercentagem dejovens é muito

POR EMÍLIA CAETANO

Que dimensão

outro lado

do que se pensa, é

complemento salarial ou da reforma. Algum deste atendimento
é especializado. Por exemplo,

da Universidade

as emoções do

da linha. É que os clientes nem
sempre são simpáticos.

uma mão-de-obra qualificada.
Nos centros que estudámos só
uma pessoa com
menos do 9. 0 ano de escolaridade. Em grande parte têm o 12. 0

«Os 'call centers' são uma
metáfora da globalização»

mas também a

chamadas,

esta

tendência, que se tem verificado
na Europa, na índia ou nos EUA.

da globalização. Podem estar
em qualquer lugar. Temos em
Portugal centros destes só a
fazer chamadas para o estran-

diz que é uma das activida-

A precariedade

é

relativa. Há

des mais stressantes.

muitos trabalhadores

Sem dúvida. Comparámos com
outras actividades de atendimen-

porários,

to ao público

e concluímos

que

o nível de stress destas pessoas
é maior do que os dos serviços

tem-

mas muitas vezes as

empresas onde estão colocados,
por exemplo em outsouráng,
dão-lhes formação idêntica à
dos funcionários

geiro. Empresas americanas, por

pós-venda e dos vendedores e só
idêntico ao dos bancários. Mas

permanentes,
para não correrem o risco de ter
no atendimento pessoas menos

exemplo, podem ter deslocalizado para aqui os seus call

fizemos também a comparação
com outras profissões stressan-

qualificadas. E podem estabelecer contactos que, muitas

centers,

por a mão-de-obra ser
mais barata, e é a partir daqui

tes em todo o mundo e vimos que
os operadores são mais afectados

vezes, lhes abrem portas. Um dos
nossos objectivos foi desmis-

que contactam

tificar que os call centers só têm
aspectos negativos, quando há al-

os clientes, que
estão noutros países e não em

do que o pessoal de emergência

No livro diz que os call centers

estão para a sociedade actual como

Portugal.

enfermeiros

médica, bombeiros,
e

militares

professores.

gumas boas práticas no sector. E

ENTREVISTA VALENTE ROSA

Directora

do Pordata

"Emigração
é hoje mais
elevada do que
na década de 80"
A directora do Pordata, projecto
de estatísticas sobre Portugal,
defende o conhecimento como
chave da competitividade.
Miguel Costa Nunes
miguel.costanunes@economico.pt

"[A formação dos empregadores]
afecta o modo como o país se posiciona do ponto de vista da competição que se joga, hoje, muito
através do conhecimento",
diz
Maria João Valente Rosa.

Que razões justificam o crescimento do número de emigrantes
portugueses nesta década, pelo
menos segundo os dados disponíveis do INEe Eurostat?
As razões das saídas podem ter a
ver com um emprego melhor remunerado, mas também há uma
relação que se joga entre as expectativas e as ofertas e condições
de trabalho existentes. E há um

dado que, na minha óptica, é
mesmo chocante: 80% dos empregadores em Portugal têm, no
máximo, o 9 e ano de escolaridade. Na União Europeia o valor dos
que têm no máximo o 9 a ano de
escolaridade é de apenas 28%.
Este dado é importante porque é
chocante e porque retraía muito
bem o país que ainda somos. Apesar dos avanços muito importantes que temos feito nos últimos
anos na qualificação da população
há, de facto, aqui constrangimentos muito importantes. E isto
afecta o modo como o país se po-

siciona do ponto de vista da competição que se joga, hoje, muito
através do conhecimento.

A emigração está a aumentar?
Não está a diminuir e os dados que
tenho permitem concluir que os
números actuais são maiores do
que na década de 80. E que a emigração não está a diminuir em
Portugal, olhando para as várias
aproximações que possamos fazer. Precisamos de saber que profissões, que tipo de pessoas, que
qualificação, etc. O que se pode
concluir é que, segundo os números do Eurostat, a emigração entre
2004 e 2008 duplicou, ou duplicaram as saídas, mas estes valores
não são muito fiáveis. Temos que
perceber quem entretanto regressou, porque o país pode não
estar a ganhar com essas saídas
por períodos curtos, que foram
contabilizadas pelo 'inquérito ao
emprego' e regressam com um
nível de conhecimento
muito
maior do que aquele que levavam
quando deixaram o país.
As remessas dos emigrantes

aumentam com uma emigração
mais qualificada?
Não sei se essas duas relações entre

maior

qualificação

quantidades
estabelecer.

e

maiores

de remessas se pode
E há outro aspecto a
é que os níveis de pou-

considerar,
pança estão a baixar. O que significa que se a poupança em percentagem do rendimento disponível
das famílias está a diminuir, acho

que estamos hoje perante pessoas,
emigrantes, com características
muito diferentes das que tinham
os emigrantes no passado. Portanto, o facto de saírem mais pessoas e de serem melhor remuneradas lá fora não pressupõe necessariamente que as remessas aumentem. E se olharmos para as
remessas verificamos que, embora o saldo ainda seja superior, estamos a falar de emigrantes com
estilos de vida e modelos radicalmente diferentes dos de há vinte
ou 30 anos. Por isso, não podemos
replicar o modelo.

A emigração

portuguesa

está

mais qualificada?
Só me parece que está mais qualificada, porque a população portuguesa está mais qualificada. Se
verificarmos as bolsas de doutoramento dadas pela Fundação da
Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, que são atribuídas
e estão em execução, verificamos
que houve um aumento importante: no ano 2000 as bolsas de
doutoramento
da FCT eram
1.673, e em 2008 eram já 2.706.
Acho isto fantástico do ponto de
vista da qualificação.

¦

"A emigração não
está a diminuir e
os dados que tenho
permitem concluir
que os números
actuais são
maiores do que
na década de 80",
diz Maria João
Valente Rosa.

PELA IGUALDADE
Quatro mil pessoas, vestindo cor-de-rosa,

SINGAPURA

juntaram-se

para reivindicar

o

direito

à

diferença

nas opções

sexuais

PREFERIR UMA VIDA INVULGAR
A

vida numa sociedade

de conhecimento

(multigrafia)

Biografia

de uma

família fragmentada
A

«ida na "sociedade

da

sabedoria"

por várias
fases e transições, segundo
Matthias Horx.
o cientista
A era da carreira
(masculina)
do futuro

será composta

de um emprego

apenas já terminou

PARENTALIDADE
Com a mudança da concepção
tradicional de família, muitos
homens passarão a ter um
relacionamento mais próximo
com os filhos

de ligação pescom características
soal. Estes passam assim a ser uma
social
espécie de acompanhamento
para toda a vida."

Matthias

? compulsiva, tal como profetizou
Aldous Huxley em 1932, no livro
Admirável Mundo Novo'?
"A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo",
afirma Alan Kay,
que como pioneiro da informática
foi responsável pela invenção de
grande parte do nosso presente.
Quando trabalhava para a Apple
nos anos 80, ninguém diria que
décadas depois a marca iria conquistar o mundo dos gadgets. O
negócio da marca funciona tal como a teoria do poliamor: a tendência vai para o segundo ou terceiro
desejado iPod, o iPhone é quase
um objecto de culto e os seus Apps
tão importantes
como os 10 mandamentos de Moisés.
"Amor? Um dos problemas que
Marx não resolveu", brinca o dramaturgo francês Jean Anouilh. "O
amor irá continuar a ser uma espécie de projecto",
diz Peter Wippermann, director do Trendbúros de
Hamburgo.
O princípio familiar da nossa sociedade praticado e estimulado até
agora é, segundo Wippermann,
uma forma em desuso. "A constru-

ção do ninho a funcionar lado a lado com a estabilização
de carreira
não vai ser assim tão fácil."
A sociedade está a passar uma
fase de transição de uma economia

industrial

para uma economia em
rede. As velhas estruturas laborais
estão a desaparecer e há cada vez
menos segurança. Razão pela qual
não irá aua taxa de natalidade
mentar: "Neste momento, 44 por
cento dos homens com licenciatura
não pretendem ser pais."
O filósofo Hillenkamp
compara este fenómeno com o comportamento reprodutivo dos animais.
Pode sempre aparecer um parceiro
melhor. "As pessoas adiam todas as
decisões importantes na sua vida
trabalho, amor, casa e estilo de vida
até ficarem sob uma pressão imensa, causada pela falta de tempo."
A concepção tradicional de família
está então "ultrapassada",
profetiza
o cientista
Horst Opaschowski. O
grupo de amigos vai passar a estar
valorizado lado a lado com a famí-

-

-

lia. "Principalmente
para quem
vive sozinho, os amigos são uma
espécie de substituição da família,

Horx também prevê

uma mudança radical das estruturas sociais. "A família como norma
deixará de existir", afirma o cientista de 55 anos, considerando que
o futuro será a "tendência
para a
pluralização, que já vemos hoje".
Os seus estudos comprovaram
que
"as pessoas irão passar por várias
experiências familiares". Tal como
durante a vida uma pessoa passa
por duas ou três profissões diferentes, também podr vir a ter três famílias.
Horx prevê "cerca de cinco modelos diferentes de casamento". Segundo a sua "aritmética amorosa", resumidamente, haverá uma altura para
o planeamento familiar, uma para o
sexo e uma para o enamoramento. E
possivelmente, pensando nos adeptos do poliamor David, Ana e Maria, tudo em simultâneo.
Será que chegou a era do cibersexo? Para além da publicidade,
testes laboratoriais
e brincadeiras
cinemáticas, ainda não se viu muito disso. Já em 1973 Woody Allen
criou um "orgasmatron",
no seu
filme Sleeper, uma espécie de máquina sexual futurista. Mas ainda
não chegámos nem perto do clímax
dessa era.
Até que ponto avançou a conjunção cibernética com o sexo até
agora? O mundo da pornografia
hardcore está agora à distância de
um clique e não é preciso parceiro
sexual para isso, seja real ou virtual. Pelo menos uma das frases de
Woody Allen continua a funcionar
como sempre: "Não digam nada ?

"Há uma mudança
em que o

social

modelo social

de amor

já não é homogéneo"
Érika

Morbeck

A psicoterapeuta.
sexóloga e terapeuta sexual Érika Morbeck
falou à Focus do pollamor e do futuro das relações

Focus

- Qual

a explicação para
do pollamor que está
a crescer em Portugal?
o fenómeno

Érika Morbeck

-

Eu não cha-

maria de fenómeno, o próprio
número de adeptos ainda é
estatisticamente
pequeno em
comparação ao número demográfico da população portuguesa. O número de pessoas
poliamor vem crescendo, pois
cada vez mais há pessoas que
se identificam
com esta forma
de amar.
Focus
Considera que a emergência deste novo comportamento reflecte a evolução da socieda-

-

de?

EM

- Não

podemos chamar
de evolução, mas sim de mudança. Durante muitos anos o
modelo social de amor era homogéneo, agora temos mais diversidade.
Focus - Esta é uma situação
de amor ou de pura satisfação sexual?

E.M - O poliamor não está
circunscrito apenas à sexualidade. A proposta é justamente a
de amar mais do que uma pes-

estar envolvida a
prática sexual, ou não.
Focus - O pollamor envolve
sexuais de riscomportamentos
soa, podendo

co?

E.M - Já não podemos falar
de grupos de risco. O que interpreto desta pergunta é se o
poliamor é um grupo de risco.
As pessoas, sendo poliamor, ou
não, estão instruídas, podendo
assim tomar precauções para
evitar qualquer tipo de risco de
contrair doenças sexualmenCabe a cada
te transmissíveis.
sujeito zelar pela sua própria

MUDANÇA DE PARADIGMA
tradicional concepção
de famflia está em mudança
e ganha novas nuances,
que estão cada vez
mais presentes
na sociedade

A

saúde.
Focus
Com a evolução social,
daqui a alguns anos a família como Instituição
principal vai desaparecer? Que tipo de famílias
serão as modernas?

-

-

E.M
A família continua a
existir. O que muda é o conceito
de família. A monogamia, casal
filhos e papel dos
heterossexual,
géneros, aspectos muito marcados no modelo familiar cristão,
ganham novas nuances.

¦

Ana Nunes

PORTUGAL LIBERAL
Realizou-se
esta semana
o primeiro casamento
entre pessoas
do mesmo sexo

NOVOS "VELHOS"

ARITMÉTICA
AMOROSA

Saudáveis,

contra a masturbação: é ter sexo
com alguém que amamos realmente!"
Wipperman vê o sexo como uma
espécie de moeda de troca do futuro. O Homem de 2030 pode não
viver totalmente na poligamia, mas
quererá manter um pouco da sua

juventude, portanto nunca irá abdicar totalmente dela: e ela é o sexo,
Wippermann conclui assim: "Se
não me sentir desejado, sinto-me
como se tivesse o dobro da idade."
E ser velho numa sociedade
envelhecida significa a morte social. Por
este motivo, o cientista de Hamburgo acredita que a moda anti-aging
de agora, vai tornar-se na no-aging
do futuro. Já o seu colega Matthias
Horx chama-lhe down-aging.
Os homens já pintam o cabelo e fazem a depilação do corpo. Ambos os
sexos, acredita Peter Wippermann,
irão passar de igual modo a utilizar
os benefícios cosméticos
e as possibilidades cirúrgicas do futuro. Desde a era de Cher e Michael Jackson
que a cirurgia estética se tornou padrão.
Os cremes rejuvenescedores
à base de ADN serão no futuro um produto comum, assim como medicamentos para a potência sexual. "Senão, o
sexo seria cada vez mais difícil com o
avançar da idade", diz Wippermann.
"Ninguém quererá rodear-se de ve-

ágeis

e sexy, assim vão ser

Hipperman vê
o sexo como
uma moeda
de troca do futuro

os mais velhos
nas gerações vindouras

lhos feios." Hoje em dia, com a televisão HD, já se consegue ver mais da
pele dos actores do que se quer realmente. Por este motivo, Wippermann
parte do princípio: "Quem não conseguir acompanhar, terá de se retirar
da corrida." Pelo menos ele não tem
medo do seu futuro. Em 2030 terá
80 anos. "O mais tardar nessa idade
uma pessoa já adquiriu o direito de
se sentir velha."
Os limites da futura classe média
não serão medidos pela sua capacidade económica, mas sim pela sua
capacidade estética. Será que teremos idosos ágeis, sexy e milionários? E estes irão viver entre si, em
comunidades fechadas, uma espécie de condomínios fechados.
Estes idosos irão ver concertos
holográficos
que se realizam em
Nova lorque e são transmitidos em
directo para os seus óculos multimédia. Irão beber o vinho da moda,
que virá da Europa Central, pois a
mudança climatérica fez crescer a
plantação de vinha nessas regiões.
A Internet será então mais uma espécie de outernet, que qualquer um
pode utilizar, em qualquer lugar,
seja em casa, no carro ou no iate.

Será que haverá competição entre as mulheres mais jovens para
chegar a estes homens mais ricos e
velhos? Será que eles terão de pagar ainda mais por serviços "pesso-

CASAMENTOS
Contrariando

E

a tradição,

DIVÓRCIOS
nos últimos

em Portugal, o número de divórcios
o número de casamentos

anos,
suplantou

POLIGAMIA
Não seguir a monogamia como
modelo ideal de felicidade

parece ser uma opção que
ganha terreno

ais"? E o que será feito dos idosos
mais pobres e feios, que foram colocados de parte por um mercado estético exacerbado? Estarão dependentes da ajuda dos mais novos, ou
seja, a geração abaixo dos 60?
Irá haver uma "redefinição
dos
contratos geracionais", afirma Reiner Klingholz, director do Instituto
de Berlim da Demografia e Desen-

volvimento.

Ele prevê mais e memédicos para 2030.
"Actualmente, os cuidados de enfermagem são feitos quase exclusilhores

cuidados

vamente por mulheres. Isso irá mudar", diz Klingholz, "isto porque os
cuidados médicos são uma tarefa
humana e não de sexos", acrescenta.
Opaschowski vê o egoísmo como sentimento humano a diminuir
no futuro. Um inquérito feito pela
fundação entre pessoas com 14 e
34 anos concluiu que 22 por cento
aposta na "interajuda social". Esta
mudança de valores não surge do
nada. "A insegurança no mercado de trabalho e o decréscimo do
salário real está a criar uma nova

afirma Opasconsciencialização",
chowski. Ele vê as pessoas das
próximas décadas a ajudarem-se
umas às outras. Ele acredita no regresso da "boa vizinhança".
E até que ponto a sociedade será
masculinizada ou efeminizada? Será que com o aumento dos salários
femininos também aumentará a paciência masculina?
A psicóloga canadiana Susan
Pinker já se preocupa com o futuro
dos homens. As raparigas são melhor formadas, ultrapassam os rapazes na escola e nas universidades.
Ela prevê a existência de muitos
entre os homens.
"perdedores"
"O mais
Opaschowski
profetiza:
tardar até 2030, os heróis masculinos irão perder os seus privilégios
O termo
no mundo do trabalho."
"carreira"
terá de ser redefinido,
"pois a imagem de uma ascensão
rápida de carreira ligada a uma
imagem masculina estará ultra- ?

? passada". Segundo o cientista, as
mulheres podem lidar melhor com a
identidade da sua vida em relação
ao desemprego, enquanto a auto-estima masculina diminui em massa.
David Bosshart, director do Ins-

A realidade

onde cada pessoa
mantém mais
do que um relacionamento

tituto Gottlieb Duttweiler de Zurique, fala até de um "redesenhar
dos sexos". As mulheres estão mais
bem preparadas para a sobrevivências. "A crise económica mundial
não foi nenhuma recessão, mas
uma 'homocessão', tal como descreveu a revista Economist." Bosshart
adianta que, a partir de agora, não
poderemos menosprezar as mulheres: "O estímulo para os homens será a principal temática do futuro."
"A culpa é nossa", diz Stephan
Jansen, reitor, de 38 anos, da Universidade Zeppelin de Friedrichshafen, na qual estão inscritos
mais raparigas do que rapazes. Ele
reconhece que "ter a testosterona em vez da reflexão tem sido o
principal padrão comportamental
nas reuniões administrativas
pelo
Mundo fora". Jansen também pen"A
sa que o futuro será feminino.
feminização da formação é apenas
uma etapa para a feminização da

• Pressupõe honestidade no seio
da relação.
• Recusa da monogamia como

modelo de felicidade.
é um elemento-chave numa variedade de sentimentos e pessoas.
• Cada pessoa tem o domínio
total da situação e a liberdade
para fazer escolhas a qualquer
momento.
• O ciúme é eliminado.

•A afectividade

sexólogo Fernando Mesquita
explica que "existe a tendência para fazer alguma confusão
entre o conceito de relações
abertas e políamor". Contudo,
embora à partida possam parecer conceitos idênticos, na sua
génese são distintos. ConsideraO

-se que "no poliamor existe uma
necessidade,
ou forma de vida,
em que as pessoas recusam a
monogamia (exclusividade de um
parceiro) para as suas relações

amorosas. Mais concretamente, no poliamor defende-se que
é possível estar envolvido amorosa e intimamente com vários
parceiros, de forma duradoura.
No relacionamento
aberto estamos perante uma relação afectiva estável entre duas pessoas,
de esmas com a possibilidade
tes se envolverem sexualmente
com outros parceiros, em conesclajunto ou individualmente",
receu à Focus o especialista.
Am Nunes

existe uma forma

que há recusa

da monogamia"
Fernando

Mesquita,

psicólogo

alfa, como lhes chama Horx, se vai
tornar mais abrangente? E será que
de solteiros à força vai
o número
desse
crescer como consequência
factor? Ou será apenas uma questão de status para estas mulheres,
o simples facto de ultrapassarem
os
homens em termos profissionais?
Em 2030 também não irá garantidamente existir "donos de casa desesperados", tal como afirma o analista Bosshart? Ou será antes como
pensa Horx, que será possível caçar
e recolher para ambos os sexos? O
especialista vienense acredita que
este "é um puzzle social que tanto
homens e mulheres terão de reaprender". Mas com certeza que não
se poderia regressar ao mundo utópico imaginado nos anos 60.
Haverá então uma nova distribuição dos papéis sociais? Segundo
os estudos de Horx, "em 2030 até
50 por cento dos homens estarão
encarregues da educação dos seus
filhos". A política terá de se desenvolver para melhor apoiar este feno-

PLURALIDADE DE RELAÇÕES
Será que no futuro quem não amar várias pessoas
tempo não vai sentir-se feliz?

¦

"No poliamor
de vida em

liderança: as mulheres fingem menos, fazem mais perguntas e organizam melhor o seu tempo."
Será que o grupo das mulheres--

e

sexólogo

ao mesmo

FAMALICÃO

Inscrições para

Universidade

|únior

As inscrições para a Universide Júnior de Famalicão estão
abertas até ao próximo dia 23.
A iniciativa resulta de uma par-

ceria entre a Câmara e a Universidade Lusíada, destinando-se aos alunos do 3 Q ciclo, secundário e profissional, com o
objectivo de ajuda-los na hora
de escolher um curso.

SUPREMACIA
:As raparigas
estão a ser

preparadas
:para a
\ sobrevivência
!

meno, ao criar melhores condições
de trabalho para os pais activos.
Será que a Igreja pode intervir nos
problemas do Estado? Ou será que
no futuro ainda estará mais forte? E
será que ainda existirá? Será que o
credo religioso não é já hoje como
o modelo de amor do poliamor, ou
um
seja, um pouco de cristianismo,
pouco de budismo e orações pelo
Twitter?
Kãßmann conhece estes problemas. Será que as pessoas já não
confiam na Igreja como valores sociais encarnados numa instituição?
E quem precisará do acompanhamento da Igreja, quando já tem vários parceiros amorosos?
A cientista, de 51 anos, considera que a Igreja ainda tem futuro.
"Quem acreditar em Jesus dentro
de 20 anos, terá uma linha de valores clara. A tradição religiosa irá
virar-se para uma maior solidificação dos seus valores."
Já a consolidação
das várias religiões é vista como pouco provável,
considera o abade Primaz Notker
Wolf. O líder da Confederação Beneditina, com mil mosteiros e 25
mil colaboradores em todo o Mun"Não quero
do, afirma claramente:
tornar-me evangélico." O abade de
69 anos também não poupa críticas
ao Papa. Quanto a este tema, o abade Primaz sorri e reafirma que até
o apóstolo Paulo tinha afirmado a
liberdade de opinião.
O envelhecimento
da sociedade
é visto pelo abade como um "endurecimento mental". Ele também
não coloca a Igreja de parte no movimento de mudança. "Para funcionarmos melhor no futuro, teremos
de ensinar os nossos padres melhor

no que toca a sua humanidade."
Iremos ter em 2030 "uma Igreja de
cristãos convictos",
afirma.
Então, como iremos viver e como iremos amar em 2030? Os obstáculos são quadridimensionais
e
as

relações

já deixaram há muito

de ser bidimensionais.
Alguns irão
ajudar-se uns aos outros para ultrapassar os obstáculos do dia-a-dia, e
outros irão permanecer ricos, belos
e a viver numa "redoma de vidro".
Será que vamos ser felizes assim?

Talvez Deus tenha uma resposta
para isso. Mas se os cientistas tiverem razão com a sua tendência para
a feminização da sociedade, Deus
pode em breve ser uma mulher.

¦

Carin Pawlak
/Andreas Wenderoth
/Focus Magaztn
Traduzido por Cláudio Castro
e adaptado por ana nunes
e Paula Maria Simões

"TODOS OS CARGOS
QUE OCUPEI FORAM UMA

SURPRESA"
JOSÉ SILVA PENEDA foi secretário

de Estado com

29 anos e até aos 60 não parou de exercer cargos de relevo.
Recebe amanhã, quinta-feira,

da República,

das mãos do Presidente

a Grã- Cruz da Ordem do

Infante D. Henrique

de 1985. Em plena noite de S.
João, um Citroen fica parado na
subida íngreme da Rua D. Pedro V,
no Porto. Um indivíduo sai do carro,
pede auxílio e um grupo de homens
de imediato se disponibiliza
para
ajudar a empurrar. O combustível
tinha acabado.
Nisto, um dos membros do ajuntamento, que se aproximava a ritmo
largo para a viatura, vê alguém do
lado do passageiro.
"O seu amigo
não vai sair do carro para ajudar?",
pergunta ao condutor. Este responde: "Não pode porque tem uma
perna partida."
A justificação
acalmou, por segunÉ que
dos, o grupo de voluntários.
quando chegaram ao automóvel,
alguém exclama: "É o Cavaco Silva
?
que está lá dentro."

unho

A perna não estava partida.
Mas José Silva Peneda, que conduzia o carro da sogra, queria preservar o já mediático economista.
Afinal de contas, o recém-eleito
tinha ido à Invicprimeiro-ministro
ta para convencer Valente de Oliveira e Miguel Cadilhe a serem ministros do seu Governo minoritário.
Para o efeito, ia ao Norte a 23 de
Junho e ficaria num hotel do Porto.
Depois de explicado que seria difícil conseguir descansar se ficasse
hospedado no centro, o professor
pediu que o amigo lhe reservasse
As
um sítio menos movimentado.
estalagens da Via Norte - perto da
casa de Silva Peneda, na Maia - fugiam à confusão.
Mas já estava escrito que, naquela
noite, o actual Presidente da República, não ia dormir. Silva Peneda
vai buscá-10, no fim de jantar, a um
restaurante no centro. Após uma intervenção no sentido de convencer
Valente de Oliveira a ingressar na
equipa e a caminho do local onde
ia pernoitar, o carro fica então sem
combustível. Depois de descoberto, Cavaco Silva acabou por sair e
juntou-se a um grupo que ajudou a
empurrar. Encostaram e meteram-se num táxi. O motorista reconhece a personalidade
política e mostra saber de economia. Até as taxas
de inflação tinha memorizadas.
A conversa ia animada até que,
chegados à rotunda da Via Norte, a

?

MEDALHAS
Para além dos

cargos que ocupou
na política
portuguesa,
ainda foi uma
jovem

promessa
do voleibol

nacional, tendo
representado
o FC Porto

Dali a algumas
tinha um pequeno-almoço
importante. Miguel Cadilhe ia ser
convidado para ministro. Certo é
que Valente de Oliveira e Miguel
do na sua missão.

horas,

Cadilhe aceitaram o desafio.
Junho de 2010. Vinte e cinco
anos depois, Silva Peneda recorda,
com um grande sorriso nos olhos,
o episódio. Ainda assim, esta esíória é apenas uma entre outras que
o economista
viveu, e vive, no seio
É a partir
da nata social-democrata,
do seu 13.° andar, bem no centro da

"Tive uma infância muito feliz,
com um excelente

pai e uma adorável mãe"

estrada estava em obras e quando
o taxista estava a dar as melhores
tácticas de governação, um paralelo parte o carro. Eram três da manhã. Cavaco pergunta: "É muito
"
Sem saber muito bem o que
longe?
fazer ou responder, o anfitrião diz:
"Não. É já ali." Foram seis quilómetros a pé. Pelo caminho, o amigo exprime algo e Cavaco diz-lhe:
"Ó professor, vai ser aqui o fim da
sua carreira política." E ele, muito
admirado, pergunta porquê. "Então
como vai o senhor explicar o facto
de estar aqui, a esta hora, numa zona que não é conhecida como sendo
lá muito bem frequentada?"
Mas
concentrao professor continuava

Maia e ainda com vista confortável
para o mar, que conta à Focus o seu
percurso, percorrido lado a lado
com figuras como António Borges,
Belmiro de Azevedo, Eurico de Melo, Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite e Cavaco Silva.
"Tive uma infância muito feliz, com
um excelente pai e uma adorável
mãe", dividida com um irmão e
passada em S. Mamede de Infesta.
Desses tempos, recorda os sete anos
que passou no Liceu D. Manuel
11, para o qual ia, todos os dias às
07h30 da manhã, de eléctrico. "Foi
aí que começou um interesse muito grande pelo desporto", recorda.
"Acho que tinha jeitinho para tudo,

mas foi no voleibol que me especializei", acrescenta. Foi atleta do
Centro Desportivo da Universidade
do Porto, nas camadas jovens, tendo sido namorado pelo FC Porto,
instituição com a qual se "casou".
Cruzou então com António Borges.
"Depois foi estudar para Lisboa e
entrou no Benfica. Teve azar porque perdeu várias vezes com o FC
Porto", conta entre risos.
Como dá o pulo para os mean"Há
dros profissionais
e políticos?
uma constante na minha vida: nunca planeei nem programei nada.
Todos os cargos que ocupei foram
uma surpresa", frisa Silva Peneda.
A sua carreira profissional terá começado quando ainda era estudan"na Comissão
te, tendo trabalhado
de Planeamento da Região Norte".
mais
O salto para os meandros
activos, ainda que indirectamente, da política, dá-se pela mão de
Costa Brás, ministro-adjunto
para
Interna do Govera Administração
no conduzido por Maria de Lurdes
Pintasilgo. "Ele vem ter comigo e
diz-me que se consta, lá no ministério, que eu era o único que conhecia todo um conjunto de realidades
do sector. Queria fazer a Lei Orgânica da Administração Interna. Era
a terceira vez que ocupava o cargo
de ministro e nunca a tinha conseguido fazer", explica.
O desafio fora aceite, entrou para o chamado "Governo dos 100
dias" e, nesse período, concluiu o
objectivo. "Pensava que ia embo-

ra, porque era independente e não
estava filiado em nenhum partido,
quando aparece o Governo de Sá
Carneiro", adianta. Nessa altura, recebe o convite de Eurico de
Melo, à data ministro da Administração Interna, para ser seu secretário de Estado. Disse que sim,
mas só algum tempo mais tarde
soube que a escolha do seu nome
tinha estado envolta em polémica.
"Tinha existido um acordo entre

Freitas do Amaral
Gonçalo Ribeiro Teles, no qual
ficou definido que nenhum membro da era Pintasilgo ia fazer parte do novo Governo." Mas houve
Sá Carneiro,
e

uma excepção: ele próprio. "Nas
vésperas da tomada de posse dos
secretários de Estado, Sá Carneiro liga a Eurico de Melo: havia um
membro que não podia assumir o
cargo. Perante tal ultimato, Eurico de Melo terá respondido:
isso é
fácil de resolver. Arranjem outro
ministro", conta. Sá Carneiro quis
preservar Eurico de Melo e o nome indicado para seu secretário
de Estado acabou por manter-se.
Filiou-se no PSD pelas mãos de
Mota Pinto, mas sempre viu em
Cavaco Silva um grande potencial.
"A família sabe que eu um dia,
convicto de que ele ia ter uma carreira muito promissora e competente, disse: 'Quando este senhor
tomar conta do País, não é preciso
mais nada. Eu faço a mala'." E assim foi. "Foi um período importantíssimo da minha vida e do País.
Entre 1985 e 1995 fizemos muitas
reformas, aderimos à UE e eu era
responsável pelos fundos estruturais. Parecia um aluno nervoso,
que perante um exame não sabia
se ia passar", diz.
Ocupou vários cargos no Governo,
e depois esteve cerca de seis anos

no sector privado, com a experiência vivida no seio da Sonae. "Fui
vice-presidente da holding. Conheci o outro lado da vida", sublinha.
Até que Durão Barroso pede para
falar urgentemente com ele. "Qual
é o meu espanto quando me convida para ser deputado ao Parlamento
Europeu", afirma. O convite foi feito
em plena base aérea de Cortegaça,

com Cavaco Silva ao lado. A resposta não podia demorar. O seu nome
seria a surpresa da lista, cujo conteúdo iria ser divulgado nessa noite.
Silva Peneda disse que sim, prometeu segredo, mas havia uma pessoa
com a qual tinha de falar: Belmiro
de Azevedo.
"Disse-lhe que ia sair rumo a
Bruxelas. Percebeu que queria seguir a aventura, e como sempre
defendia que a carreira de um gestor de topo tinha de ser realizada
em ziguezague e passar por várias
experiências, disse-me que ficava
com a porta aberta. Ainda hoje temos uma excelente ligação", realça.
Cumpriu um mandato e actualmente preside ao Conselho Económico e Social, um organismo que,
em 1991, ajudou a criar, juntamente
com Cavaco Silva. "Nunca criei inimizades com quem trabalhei. Todos os meus superiores hierárquicos são amigos pessoais", afirma.
Hoje, continua a dividir o seu tempo entre o Norte e Lisboa. Não passa sem fazer exercício físico "pelo
menos dia sim, dia não", de dar um
mergulho "no mar frio" e está empenhado em "contribuir"
para que
o museu do FC Porto seja uma realidade. Pela-se por pratos de bacalhau e um bom cozido à portugue"Tenho a mania
sa, mas confessa:
de que faço muito boas sopas. Acho
que atingi um bom nível na caldeirada de peixe. Estou também a refinar muito a paelha."

¦

Marta Araújo

Apenas 5% dos
excedentários
fazem formação
Existem 3.709 funcionários públicos
em regime de mobilidade especial.
Denise Fernandes
denise.fernandes@economico.pt

Menos de 5% dos 3.709 funcionários públicos actualmente em
mobilidade especial estão ins-

critos

para frequentarem

ac-

ções de formação profissional
na edição de 2010 do programa

Mobílies.
Segundo dados do Ministério
das Finanças solicitados
pelo
Diário Económico, até final de
Maio estavam inscritos apenas
180 trabalhadores para a terceira edição do Mobílies, o programa de apoio à requalificação de
pessoal em mobilidade especial
criado pelo Governo após a dinamização, em 2008, do ante-

riormente

designado "quadro
do Estado.
assim, o número de

de excedentários"

Ainda
trabalhadores

para a edição

65% face ao
ano passado, já que em 2009
apenas 109 dos funcionários inactivos frequentaram as acções
do Mobilies. No primeiro ano do
programa, em 2008, só 18 funcionários em mobilidade especial integraram as acções previstas no programa.
O Ministério das Finanças salienta "o elevado crescimento
do interesse" no programa, mas
reconhece que, em termos absolutos, o número não satisfaz.
"O Governo e a administração
têm colocado especial empenho
em disponibilizar
uma oferta
abrangente, em termos de condeste ano cresceu

teúdos e em termos de distribuição geográfica, e a adesão
não corresponde às nossas expectativas", frisa ao Diário Económico fonte do Ministério.
Recorde-se que todos os
anos, a GeRAP (empresa de
Gestão partilhada de Recursos
da Administração
Pública) elabora um questionário de identificação de necessidades e é partir dessas respostas e da identificação das necessidades dos
a
serviços que é construída
oferta formativa, em parceria
com o Instituto Nacional da Administração (INA) para o Mobilies. Na edição deste ano, o programa oferece 112 acções formativas (contra 50 acções em
2009 e 30 acções em 2008), distribuídas em função dos conce-

lhos de residência dos trabalhatodos os
dores e contemplando
distritos e 39 concelhos.
Menos de 40% consegue
nova colocação no Estado
Dos 109 funcionários
que

fre-

anterior edição do
quentaram
Mobilies, apenas 40 conseguiram colocação, ou seja, cerca de
37%. Porém, para o Ministério
das Finanças, este é "bom um
indicador de que a formação
compensa".
do
A formação profissional
Mobilies é realizada em regime
voluntário, sem custos para o
trabalhador e com uma bolsa
diária de 10 euros. Daí que a
a

fonte do Ministério das Finanças
sublinhe que "cabe a cada trabalhador avaliar as vantagens e
inconvenientes
que pode ter,
para si e para a sua realização
frequenpessoal e profissional,
tar estes cursos".
Quanto ao número total de

trabalhadores

em mobilidade

especial, registou-se um crescimento de 19% entre Maio do ano
passado e o mesmo mês de 2010,
para um total de 3.709 funcionários. Destes, 1.105 pediram lio que lhes
cença extraordinária,
permite acumular a licença com
um salário no privado.

¦

Dos 534 advogados e advogados
estagiários admitidos nos últimos
três anos pelas 11 firmas inquiridas,

Pedro Aperta

65% dispunham, pelo menos, de
uma pós-graduação ou de um mestrado, e 10% destes foram recrutados depois de terem feito uma especialização jurídica em universidades estrangeiras.

Luís Barreto Xavier
esgrimidos

|

A adequação

pelo docente

às solicitações
do mercado é um dos trunfos
para explicar a adesão às pós-graduações da Católica.

DA UNIVERSIDADE

Fonte:

Os

Estudo

sobre

PARA O ESCRITÓRIO

empregabilidade

dados dizem respeito

de advogados

estagiários

sociedades

da Universidade

Recrutamento

entre 2007 e 2009

Católica.

de jovens advogados e à admissão
três anos pelo conjunto das seguintes
Abreu Advogados; Carlos Cruz & Associados;

às contratações
nos últimos

de advogados:
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados;
PLMJ;
Miranda Correia Amendoeira;
Sérvulo & Associados; Rui Pena,
Linklaters-,
Arnaut & Associados; Uría Menendez-Proença de Carvalho; e Vieira de
11

Garrigues;

Almeida

& Associados.

Parcerias internacionais

Investigar
cá dentro,
como se faz
lá fora
Telemóvcis capazes de detectar quedas dos seus utilizadores, sistemas
de tradução automática da fala usando a voz de quem fala, ou sistemas de GPS
que põem os automóveis a comunicar entre si, são tecnologias que resultam
de investigação feita em Portugal no âmbito de parcerias com universidades
e instituições estrangeiras. O MIT Portugal foi apenas a primeira
de um conjunto de parcerias que aposta na formação, na inovação
e numa investigação que quer fazer da indústria um cliente.
BLANDINA COSTA/WEBTEXTO

Empreendedor
A nova rede

de contactos

da Blip

Educação

Estudantes em contagem decrescente

para o início dos exames nacionais

Os bons alunos também
sofrem e a pressão dos

exames está do lado deles
Fala-se pouco dos bons alunos, mas nesta altura do ano
é sobre eles que recai a pressão dos resultados e de um
futuro decidido à décima. Já só falta uma semana...
Maria João Lopes

• E da praxe.

Na próxima quarta-feidia em que começam
ra,
os exames nacionais para alunos do
básico e secundário, Manuel Esperança, director da Escola Secundária José
Gomes Ferreira, em Lisboa, vai passar
16 de Junho,

pelas salas e levantar o polegar aos
alunos. É para "desejar boa sorte" e
"retirar aquela pressão", sobretudo
de cima dos bons alunos que perseguem sonhos à décima. "Quem é pai,

também, sabe que,
sem querer, transmitimos ansiedade.
Dizemos 'estuda, olha que se não estudas não consegues entrar'."
Os bons alunos também sofrem. É
consensual entre os psicólogos. Por
estes dias, os do secundário já andam
a fazer contas à vida: uma décima pode pesar muito para quem quer ingressar no ensino superior público,
sobretudo em cursos como Medicina,
com médias a rondar os 18, mas também em Arquitectura, Bioengenharia
ou Medicina Dentária. Já para os do
3.° ciclo do ensino básico, a realidade
e os professores

é diferente.

Este ano são mais de 96 mil os inscritos que vão fazer provas de Língua
Portuguesa e de Matemática para terminar o 9.° ano. Só que, apesar de o
peso dos exames ser igual aos do se-

cundário,

não têm que enfrentar as

vagas de acesso às faculdades. Todos
os exames contam 30 por cento da
nota final da disciplina. Porém, no se-

cundário existem

as específicas,

que

têm um peso maior e contam para

ingressar nos cursos.
Para o professor de Psicologia da
Universidade de Coimbra José Manuel
Canavarro, os alunos do básico sentem muito menos ansiedade, porque
os exames têm um impacte "mais reduzido". No secundário, são as expectativas dos jovens e dos pais quanto ao
futuro que estão em causa.
Só na primeira fase, que se estende
até 23 de Junho, o número de inscritos
nos exames nacionais do secundário
supera os 161 mil. Quanto aos resultados da primeira fase, os do 3.° ciclo
são publicados a 13 de Julho e
os do ensino secundário a
8 de Julho; os da segunda
fase, que começa a 14 de

Julho e termina a 19, saem a 30 de Julho.
Em época de exames,
não há uma fórmula de
sucesso que permita a
todos os alunos serem avaliados sem
stress. O que é preciso, dizem os psicólogos, é criar estratégias para lidar
com essa pressão. Mas, ressalva José
Manuel Canavarro, "não é possível
sermos exigentes sem pressionar".
A docente de Psicologia da Universidade de Aveiro Anabela Pereira,
também presidente nacional da rede
de serviços de apoio psicológico no
ensino superior, deixa algumas dicas
de estudo e de redução do stress (ver
caixa) e sublinha que "os adolescentes
sofrem muito com a pressão dos pais,
mas sobretudo do grupo de pares":

"Entre

os bons alunos

petição por décimas",

há muita comalerta.

Altas expectativas
"ColoE os pais também pressionam:
camos altas expectativas nos nossos
filhos, o que pode ser prejudicial", diz
a docente, defendendo que também é
preciso preparar os jovens para "lidar
com o fracasso". Em vez de "tomarem

ansiolíticos, calmantes para dormir
e vitaminas para o cérebro", devem
aprender a encarar as dificuldades.
Uma opinião partilhada pela docente da Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa Dulce Gonçalves, que lecciona a disciplina de

Dificuldades

na Aprendizagem

e é

coordenadora do Centro de Psicologia
Clínica e Educacional de Lisboa. "Os
pais são educadores de pessoas, não
de alunos. Podem ajudá-los a descobrir que quando uma porta se fecha se
abre uma janela", defende a psicóloga,
que indica a pais e professores acções
concretas e simples que, se realizadas
com frequência, estimulam as competências dos jovens.
Há uma questão na qual os psicólogos parecem estar de acordo: o foco
não pode estar apenas nos resultados:
"Quando os pais pressionam muito e
põem mais o foco nos fins, nas notas,
do que nos meios, no esforço, podem
tornar-se inadvertidamente
'agentes'
patológicos", alerta a docente da Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade de Lisboa Margarida
Gaspar de Matos.

Também o director da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, defende
que se deve colocar a tónica na felicidade dos alunos: "Um jovem pode
atingir os resultados, mas falta-lhe
muito para ser feliz".
Em geral, diz Margarida Gaspar de
Matos, "todos os alunos sofrem alguma ansiedade", embora nalguns caOs níveis
sos possa ser "paralisante".
são variáveis: alguns alunos são mais
ansiosos em "geral", outros "apenas
na altura dos testes", outros porque
sentem "dificuldade nas matérias" ou
têm "uma grande vontade de se exceder na sua performance" .
A docente, também psicoterapeuta,
enumera sinais de alerta como isolamento social e desregulação nos hábitos de sono e de alimentação. Por vezes, em alturas de exames, também se
"exacerbam patologias preexistentes"
como fobias, perturbações obsessivodo humor, alimentares
compulsivas,
e ainda tiques e gaguez.
Que reacções pode ter um aluno
que se esforçou e mesmo assim não

"A frustração é grande" e
pode originar depressões, problemas
alimentares ou de sono, ou ainda abuso de álcool, tabaco, drogas e aumento
da violência interpessoal:
"Mas nada
consegue?

que não consigamos

regular",

ajudar a auto-

desdramatiza

Margarida

Gaspar de Matos.

Dez dicas
Para estudar...
1. Definir objectivos
de estudo
concretos, realistas e avaliáveis;
2. Gerir o tempo de estudo:
estabelecer objectivos,
decompor objectivos em tarefas;
3. Construir um horário: onde,
quando, como e o que estudar;
4. Estudar as matérias por
ordem de dificuldade, das

esquemas.
... e para descomprimir
6. Definir de forma clara

objectivos e estabelecer
prioridades;
7. Procurar resolver um
problema de cada vez;
8. Recorrer à ajuda de pessoas
de confiança sempre que
necessário;
9. Ser optimista e
persistente;
10. Adoptar um
estilo de vida
saudável.

mais difíceis para as mais
complicadas;
5. Aprender técnicas
de memorização e tirar
apontamentos, sublinhar,
resumir, fazer mapas e

Para os melhores alunos, falhar não é opção

Jovens esboçam planos B e fazem
as malas quando o sonho é Medicina
Maria João Lopes

Há quem tenha 19 e 20 e
esteja decidido a ir para
Jornalismo. Mas quem quer
Medicina, ou já está de malas
feitas para Espanha ou,
então, tem pesadelos à noite

• Não tem uma nota abaixo

de 19.
de CaPelas contas despreocupadas
rolina Silva, de 17 anos, a frequentar o
Colégio Rainha Santa Isabel, em Coimbra, tem média de 19,25. Ela nem sabe

bem. 0 que sabe, há muito, é que quer
ser jornalista. Os avós não acham piada, mas ela não liga a pressões. Passam-lhe "um bocadinho ao lado". Está
bem-disposta e confiante de que os
exames vão correr bem.
Aluna de dezanoves e vintes, faz rá-

dio, toca bateria e sai com os amigos.
Não é de se enfiar em casa dias a fio a
estudar e, na escola, os professores
até já se queixaram que fala muito
e é "despassarada".
Quem a conhece realça-lhe a inteligência intuitiva.
Às vezes, a mãe diz-lhe que devia ter
uma nota "menos boa" para saber
como é. Carolina Silva ri-se.
Esta é uma descontracção rara de
encontrar em quem quer seguir Medicina. Carolina Gomes, de 19 anos,
também de Coimbra, está a concorrer pela segunda vez. No ano passado
não entrou "por décimas": "Estudei
por mim, estava muito insegura. Só
tive explicações mesmo antes do
exame de Físico-Química", lamen-

ta. Também tentou Espanha.
Este ano, "toca a tentar outra vez".
Não desiste. Sempre quis Medicina.

A mãe, que, tal como o pai, é enfermeira, já lhe disse várias vezes que o
dia-a-dia de um hospital não é como
nas séries de televisão, mas isso não
a demove. Carolina Gomes até já sabe
que especialidade quer: obstetrícia.
Decidiu-o durante a gravidez da mãe,
acompanhou tudo, viu ao pormenor
cada ecografia da irmã, a Bia, de sete
anos.

Falhar o menos possível
Para entrar, o ideal seria ter mais de
18 nos exames de Físico-Química
e
Biologia e Geologia que vai fazer agora. Assim, subiria a média de 17,3 e a
Medicina poderia ser uma realidade.
Para já, a missão é fazer exercícios diariamente à secretária e tentar falhar o
menos possível.
Praticar canoagem, ir a um concerto, ir às explicações de carro com

-

Carolina acabou de tirar
uma amiga
a carta e adora conduzir -, ir buscar
a Bia à escola: isto distrai-a do dia 22
de Junho, o dia do exame de FísicoQuímica. O medo de não entrar novamente até já lhe provocou pesadelos:
num não entrava porque alguém se
enganava a corrigir o exame, noutro
porque não a colocaram na lista.
A mãe, Libânia Simões, de 46 anos,
sabe melhor do que ninguém que a
imagem de autocontrolo da filha é
conseguida "em esforço permanente". "Somos nós que lhe dizemos
que tem que tirar o pijama e sair."
Esquecer os livros. "Às vezes, basta
uma questão que não bate certo para
entrar numa espiral de inquietação e
frustração", conta.
E se não entra outra vez? "Digo-lhe:
filha, eu acredito que vais conseguir,
mas na vida temos sempre que ter
um plano B". O plano existe, elas
sabem qual é, mas não falam dele
é só para ser accionado em caso de
emergência.
A inquietação de querer entrar em
Medicina atinge jovens de todo o país.
Em Guimarães, Joana Bragança, de
17 anos, há muito que se consciencializou que terá que ir para Espanha.
Fez uma simulação contando com as
notas dos exames deste ano e deulhe 16,2. "Claro que usei notas mais
baixas do que aquelas que espero ter,
para ter a noção da média com que
fico caso algum me corra mal", diz,
consciente de que em Portugal a média ronda os 18.
Por um lado, custa-lhe ir para Esé outro país, outra cultura,
panha
outra "vivência". Mas, por outro
e
o pai tem a mesma opinião -, "é entusiasmante".
De qualquer forma, o
que interessa é que é Medicina: "Eu
quero mesmo tirar este curso".
A mãe reconhece que a filha está
sujeita a uma "forte pressão" e isso
preocupa-a. Maria Fernanda Bragança, 50 anos, engenheira civil, admi-

-

-

-

te mesmo lidar com tudo isto "com
bastante tensão": "Mais do que ela,

des". Também o presidente do conselho executivo da Federação Regional
de Setúbal das Associações de Pais,
António Amaral, considera que são
os bons alunos os que mais sofrem
nesta altura.
Mas também há alunos que "nem
por um momento" encaram a hipótese de não conseguir. Raquel Arié, de
17 anos, a frequentar a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho,
em Lisboa, é um exemplo. Está com
17,1 de média e a universidade
para
onde quer ir pede aproximadamente 16,5. Quer Gestão Empresarial na
Universidade Católica, em Lisboa; a

segunda opção é a Universidade Nova
de Lisboa.
Considera que a "chave" para o sucesso é "a vontade, a atenção, não des-

Raquel Arié, de 17 anos,
estuda no Maria Amália e tem

tudo para entrar em Gestão.

Estuda com método e não
gosta de perder tempo, o que
lhe permite ter "uma vida

social normal"
até", desabafa.
O pai, Vítor Borges, de 49 anos, advogado, acredita que a filha "tem capacidades e é capaz de enfrentar [esta
época] com sucesso". Uma convicção
que não o impede, porém, de considerar que "é um erro" pensar que só os
maus alunos têm problemas. "Praticamente só se pensa nos maus alunos e,
portanto, o nível que se estabelece é
baixo. Devia pensar-se nos bons alunos e na melhor forma de optimizar
defende.
os seus resultados",

Os bons são quem mais sofre
Para o director do Gabinete de Avaliação Educacional, Hélder Diniz de
Sousa, "os alunos que tenham grandes expectativas em relação aos resultados para ingressarem em cursos
como Medicina têm mais dificulda-

perdiçar tempo, ser organizada, ir sem"Foi
pre estudando e ter prioridades":
esta a forma que encontrei e que me
tem permitido, para além de estudar,
fazer uma vida social normal, sair, ir
ao cinema, estar com amigos num café, fazer ginástica", conta a aluna, que
faz ainda parte de um movimento juvenil comunitário, no qual tem actividades todos os domingos à tarde.
A mãe, Susana Arié, de 40 anos,

licenciada em Psicologia e directora
de uma marca de cosmética, diz que
"os exames da Raquel são de certa
forma de toda a família". A maior
preocupação é dar à filha "todos os
meios para que possa ter sucesso",
quer ajudando-a a estudar sempre
que precise, quer criando "o ambiente e a calma" necessários. Embora
admitindo estar preocupada, tenta
"passar um sentimento de segurança" e, sobretudo, não alimentar "as
ansiedades e os stresses".
Quem admite ser ansiosa é Margarida Santos, de 17 anos, aluna da secundária do Restelo. Tem média de 16,8 e
quer ir para Direito na Universidade
Nova de Lisboa, onde o último aluno a
entrar no ano passado teve 15,8. "Não
estou nervosa, mas sou ansiosa, faz
parte da minha personalidade."

HISTORIA. UM RESUMO DE MAIS DE

800

ANOS

Objectos que
contam o que
foi Portugal
Na véspera dolo de Junho,
a SÁBADO desafiou quatro
historiadores a contar a

REDE DE PESCA

do País em objectos.
Houve quem escolhesse o
história

telemóvelouumcinto

¦I

A pesca, juntamente com a agricultura, foi fundamental na ocupação do
território português. É a opinião de Armando Carvalho Homem, responsável
pelo Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do

marino teve na economia nacional. "À
volta da posse e do usufruto dos rendimentos da terra organizavam-se as relações sociais, marcava-se o ritmo dos
trabalhos e dos dias, da pobreza e da

abundância."

Porto. Para o historiador, a rede de pesca e o arado são instrumentos
que sin-

tetizam o Portugal medieval. Fernando Taveira, da Universidade de Coimbra, reforça

a

importância

do arado,

apesar do peso que o comércio

ultra-

SUSANA LÚCIO

Janeiro, o director

do Museu Britâ-

nico, Nei] MacGregor, começou a contar a história da civilização humana

Em

em objectos num programa de rádio
da BBC. O historiador escolheu 100

peças feitas pelo Homem e guardadas

na co-

lecção do museu. No primeiro

programa levou a ponta de uma lança Clóvis, das comunidades do Norte da América, com 13.500
anos. O penúltimo dos 100 objectos é um
cartão de crédito

último

só será

de um banco islâmico

-o

revelado no fim do ano. Na

véspera do Dia de Portugal, pedimos a historiadores para elegerem objectos que representem o País. Eis 11 das sugestões.

wm Para Nuno Gonçalo

dos autores

Monteiro, um

do livro História

de Portu-

gal, a espada traduz de forma exemplar
- um
o que foi Portugal nos primórdios
reino à reconquista de território aos

Tudo começou com a espada
de D. Afonso Henriques (na imagem),
guardada no Museu Militar do Porto
mouros.

(embora não seja consensual que esta
espada tenha pertencido ao primeiro
Rei de Portugal). Mas a espada é também um símbolo da expansão ultramaa forte componente
militar que começou na reconquista aos
muçulmanos e se prolongou durante a
expansão ultramarina."

rina. "Representa

M

"O milho amarelo (maiz) é deci-

sivo para explicar a consolidação
de
Portugal e do império português nos

XVII

séculos

e

XVIII", garante

o

his-

toriador Nuno Gonçalo Monteiro, inde
do Instituto

vestigador

Ciências Sociais (ICS). O

população portuguesa se multiplicasse. O aumento da população foi
essencial

para que se desencadeassem fluxos migratórios
para o Brasil
para onde partiram milhares de mi-

nhotos) e para

de milho

cultivo

e

permitiu

Para este

que

litar mais importante para o de-senvolvimento do império".

a

BANDEIRA

H

A relação entre o Estado e a Igreja
marcou a história de Portugal desde o

início. Mesmo reconhecido

LIBERAL

como Rei

(¦ A bandeira

pelo monarca de Leão e Castela, D. Afonso Henriques teve de ser aceite como tal

associada

pelo Papa e esperou 36 anos pela bula
que o legitimou. Por isso, para o histode Letras da Universidade

o Diário de Notícias,

tico que ao longo dos séculos esteve sempre presente e moldou a vida quotidia-

tro vezes mais barato

na portuguesa. "Até à implantação da
República, os momentos fulcrais do percurso humano - nascimento, casamen-

- têm

¦i

Em 1864, quando apareceu
os jornais
custavam 40 réis. O DN era quae

chegou a

mais portugueses. Por isso o jornal barato é um dos objectos es-

colhidos

Jorge Fernandes,
Ciências Sociais.

gueses foram filhos da Igreja", diz o professor de História.

veis foi essencial para a construção de

guerra
contra mi-

0 desembarque dos liberais em Lisboa, a 24 de Julho, foi
Monteiro.

o primeiro passo para a implementação de direitos civis como a igual-

dade perante a lei e a liberdade

de

imprensa.

pelo historiador Paulo
do Instituto de

no registo eclesiástico
o suporte, por vezes exclusivo, da sua
memória. Antes de cidadãos, os portu-

ção da

liberais

guelistas, de 1828 a 1834. "A revolução de 1834 colocou o País dentro dos parâmetros de uma Europa moderna", diz Nuno Gonçalo

de Coimbra, a

mitra é o objecto que melhor traduz essa
relação. Símbolo da dignidade episcopal, a mitra representa o poder eclesiás-

azul e branca está

à mais violenta

civil nacional:

JORNAL
DE 10 RÉIS

riador Fernando Taveira, da Faculdade

to e morte

outras colónias

historiador, "o milho é
o elemento não mi-

amarelo (trazido para a Europa durante os Descobrimentos) era muito pro-

dutivo

as

portuguesas.

imprensa

"A popularizaacessí-

a preços

uma cultura de massas."

¦íAespingardaMartini-Henry

foi usa-

sentar a colonização

portuguesa.

"É

uma

da pelo exército inglês em África a partir de 1870 e também pelos portugueses
nas campanhas de conquista de territó-

peça essencial para explicar a superiori-

rio em Angola e Moçambique nos finais
do século XIX. É o objecto escolhido pelo
investigador do Instituto de Ciências So-

lienta. De acordo com o historiador,
a
espingarda é o símbolo da violência que

ciais Paulo Jorge Fernandes

para repre-

dade tecnológica dos europeus na luta
contra os africanos nesse período", sa-

marcou todos os processos de colonização, incluindo o português.

CINTO DA

MOCIDADE
PORTUGUESA

¦I

O "S" da fivela

do cinto da

Mo-

cidade Portuguesa conta a História
da ditadura salazarista. "Uma época

terrível na História de Portugal", diz
Nuno Gonçalo Mono historiador
teiro. Dirigida

às

entre os 7
foi instaurada

crianças

e os 14 anos de idade,

em 1936, e a participação nas suas
actividades era obrigatória. Da farda
verde e caqui fazia parte o cinto com

a fivela

em

presentava

S

-

que oficialmente

re-

o verbo Servir, mas que os

portugueses associavam a Salazar.
"O cinto é o símbolo que traduz bem
o isolamento imposto ao País e é emblemático do regime que se confundiu com António Oliveira Salazar."
paramilitar, que tinha
uma filial para raparigas, foi extinta
em 1974.
A organização

BILHETE SUD-EXPRESS

H

O bilhete de comboio Sud-Express
dos anos 60 foi o objecto escolhido

Espanha", conta o investigador. Na década de 60 e 70, mais de um milhão de

pelo historiador
des, do Instituto

portugueses abandonaram o País para
ir trabalhar em França, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo. Nos meses de Ve-

0 aparelho que nos permite comunicar em qualquer lugar e em qualquer
momento foi escolhido pelo historiador

enchiam-se
as gares portuguesas
de emigrantes que, por alguns dias,
voltavam ao País.

as incertezas

Paulo Jorge Fernande Ciências Sociais,

para simbolizar um dos mais importantes fenómenos sociais do País nos
séculos XIX e XX

- a emigração.

meiros emigrantes

Os

pri-

saíram de barco e

rão,

partiram para o Brasil e para os Estados
Unidos da América. Mais tarde, come-

Nuno Gonçalo Monteiro para traduzir
que se vivem hoje em dia.
"O telemóvel representa a liberdade de

comunicar e o cosmopolitismo
que se
vive no País, mas, por ser descartável
é
fácil perdê-lo ou ser roubado -, repre-

-

çaram a utilizar o comboio que ligava
Lisboa a Paris, via Madrid. "Durante o
Estado Novo, quem queria emigrar tinha de saltar a fronteira com os passadores e apanhava o Sud-Express

¦1

senta também as incertezas
e políticas

actuais.

económicas

Os portugueses

nham mais certezas em 1986, quando
entrou para a CEE."

em

¦i

tise

Os portugueses votaram pela primeira vez nas eleições de Dezembro
de 1820. Mas foram poucos os que

pleno apenas nas primeiras eleições
após o 25 de Abril de 1974. "Nas eleições do século XIX não havia boletim

exerceram esse direito. "Não havia li-

de voto nem candidatos.

mitações

do direito

ao voto, mas as

pessoas não sabiam o que era votar e
para que é que servia", conta o histo-

riador Paulo Jorge Fernandes. O investigador diz que o boletim de voto
representa os últimos 200 anos de
avanços e recuos de um caminho para
a democracia, que se concretizou em

Os eleitores
nome do notável da terra que apoiavam e ganhava quem tivesse mais votos. Eram sempre os
mesmos." No dia 25 de Abril de 1975

escreviam

o

realizaram-se as primeiras eleições
em democracia e a participação dos
portugueses foi maciça - 91,66% dos
eleitores foram às urnas. •

