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O Orçamento de Estado para 
2014 corre o risco de novo 
chumbo no Tribunal Constitu-
cional. O aumento da idade de 
reforma, o reforço de impostos 
e os cortes nas pensões e salá-
rios da função pública definem 

Na abertura do ano parlamentar 
da Assembleia Nacional em Lu-
anda, José Eduardo dos Santos 
ameaçou não avançar na parce-
ria estratégica entre Portugal e 

a nova vaga de austeridade. 
Uma semana depois do primei-
ro-ministro ter respondido a 
20 perguntas dos portugueses 
e de ter apelado à consciência 
das dificuldades de milhares, 
este orçamento lança na rua o 

Angola. A relação bilateral tem 
apostado no recrutamento de 
portugueses qualificados e na 
oportunidade de negócios in-
tercontinentais. Em 2010, o in-

aumento do preço dos combus-
tíveis, dos encargos das empre-
sas com carros de serviço, no 
sector energético e nas bebidas 
espirituosas. Saúde, Ensino, 
Defesa, Administração Interna 
e autarquias têm quebras milio-

teresse em reforçar as relações 
luso-angolanas ficou acordado 
na visita de Aníbal Cavaco Silva 
ao seu homólogo, José Eduardo 
dos Santos. A crise económica 
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Jovens  
auto-barram 
a entrada 
no mercado 
laboral

nárias.  Já o IVA na restauração 
não sofrerá mudança. A discus-
são do OE 2014 começa agora e 
promete não ser o último ano 
de cortes, em nome da resposta 
aos credores internacionais.

em Portugal levou cerca de 150 
mil portugueses a emigrar para 
Angola. A cimeira de Fevereiro 
fica comprometida.

DR

Futuro de Portugal 
mantém-se nas 
mãos dos credores

Parceria luso-angolana em risco

As mulheres crescem no merca-
do de trabalho. Pressionadas so-
cialmente para serem as eternas 
cuidadoras, multiplicam-se entre 
a vida profissional, a vida familiar 
e outras opções pessoais. A Uni-
versidade Feminista quer repor o 
feminino na agenda política.

Estudo da GNR revela que mais 
de 18 mil idosos vivem sozinhos 
e/ou isolados. Em resposta, o 
mês de Outubro assinala a Ope-
ração Idosos em Segurança. 
Testemunhos dos mais velhos 
sobre os dias em que o apoio faz 
a diferença.

É a terceira vez que a capital por-
tuguesa conquista os chamados 
“óscares da indústria do turis-
mo” e desta vez, Lisboa derrotou 
destinos como Londres, Paris, 
Madrid, Roma ou Istambul. 
Torre de Belém, Mosteiro dos 
Jerónimos e Padrão dos Desco-
brimentos marcam a rota mais 
visitada. 

Emprego

Censos sénior

Capital

Dupla 
jornada  
feminina

Isolamento 
cresce

Lx friendly

A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, anunciou uma nova vaga de austeridade
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“Antes as famílias reuniam-se à volta da lareira e hoje reúnem-se à volta do skype”. Esta é a 
interpretação de Eduardo Paz Ferreira quando o desemprego preocupa milhares de europeus.  
O futuro negro e incerto de Portugal marcou o debate e o descontentamento saiu à rua nos 103 
anos da implantação da República 

Da lareira ao skype
Desemprego, cortes nas pensões e nos salários marcam nova ronda de austeridade

Adriana Correia

Luís Dias, militante comunista, 
juntou-se ao pequeno grupo de 
manifestantes do movimento 
“Que se lixe a troika!”. De pólos 
vermelhos, bonés, casacos de 
cabedal, cartazes, máquinas fo-
tográficas e os pés bem assentes 
na calçada portuguesa, os protes-
tantes abafaram com vaias o hino 
que não foi cantado alto o sufi-
ciente neste 5 de Outubro.

Este outrora feriado foi pretex-
to para dar som ao desconten-
tamento enquanto a bandeira 
‘portuguesa com certeza’ era 
hasteada pelo Presidente da Re-

pública. Mas nem o calor do pro-
testo fez com que Cavaco Silva, 
Pedro Passos Coelho e António 
Costa desviassem a sua atenção 
da mesma bandeira e da mesma 
varanda que, em 1910, declarava 
mudanças.

Curiosamente, na véspera des-
te dia inundado por um calor atí-
pico para o início do novo mês, 
discutiram-se realidades igual-
mente importantes, em Lisboa. 
No placard com a Vichy Dercos 
Neorganic marcam 17 graus, às 
8h35, enquanto cinco árvores 
florescem rosadas e a bandeira 
portuguesa se enrola com o ven-
to, como pano de fundo. A sala 

forrada a azul, vermelho e bran-
co presta tributo a um dos mais 
conhecidos compositores portu-
gueses do século XX,  Luís Freitas 
Branco. Após cruzar dezenas de 
escadas de pedra mármore, uma 
entrada de madeira faia surge, tal 
como muitas das suas orquestra-
ções, impetuosa. Chegámos à sua 
sala no CCB. 

O debate “A cidadania europeia 
e os desafios da empregabilidade“ 
centra-se no que mais preocupa 
os cidadãos europeus - o desem-
prego. Sobre este tema, o jurista 
Eduardo Paz Ferreira, com um pe-
queno bloco de notas e o seu fato 
azul-escuro, não tardou em fazer 

soltar o seu sentido de humor. 
“Antes as famílias reuniam-se à 
volta da lareira e hoje reúnem-se 
à volta do skype”. A crise como um 
“período nada transitório como 
costuma ser a sua natureza” e um 
“pântano escorregadio e instável” 
é uma das pontes para falar do re-
gresso do fenómeno dos anos 60 
– a emigração portuguesa.

A necessidade de dar resposta 
ao desemprego está cada vez mais 
presente nas redes sociais e na 
televisão com programas como 
Portugueses pelo Mundo. E para 
o ambientalista José Soromenho 
Marques “não é a União Europeia 
que precisa de salvação devido 

ao seu defeito genético de design 
mas sim a economia de mercado”. 
Ao lado deste, o professor Adria-
no Moreira sobe ao púlpito para 
sublinhar a dignidade do Homem 
como principal princípio para a 
sociedade numa Europa vítima 
de situações injustas. Alerta, ain-
da, para “essa espécie de terceira 
guerra mundial (tal como Nixon 
defendera)” e “um ‘neo-riquismo’ 
vivido pelos europeus”. 

Preocupada com os 15 traba-
lhadores portugueses recente-
mente desalojados de Mühlen-
bach, uma das habitações sociais 
para emigrantes em Luxemburgo, 
Marisa Matias em representa-
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ção do Gabinete do Parlamento 
Europeu, apresenta a UE como 
“objecto político não identifica-
do”. Rasga um sorriso e lança uma 
interpretação provocatória sobre 
as duas velocidades da UE. “A 
Norte vivem os virtuosos e a Sul 
os preguiçosos.” A sala pára, tira 
notas e, segundos depois, deze-
nas de posts aparecem nas redes 
sociais como o facebook ou o 
twitter. Já Maria Graça Carvalho, 
monocórdica, manifesta uma ní-
tida preocupação em relação ao 
orçamento europeu que definirá 
o futuro dos cidadãos dos 27 esta-
dos-membros até 2020.

Os deputados europeus An-
tónio Correia de Campos e João 
Ferreira defenderam visões unâ-
nimes sobre o Estado Social na 
Europa. A inexistência de instru-
mentos directos no combate ao 
desemprego e o crescente indi-
vidualismo faz da última inter-
venção de João Ferreira, a mais 

sarcástica daquela manhã de sex-
ta-feira: “Se os ricos não tratarem 
dos pobres, um dia os pobres vão 
tratar dos ricos”. 

Ao mesmo tempo que a cida-
dania europeia e o desemprego 
animavam a conversa no CCB, a 
oitava e nona avaliação estavam 
a ser discutidas na Assembleia da 
República. A caminho do novo 
ano e com estreitas relações com 
a Comissão Europeia, o Banco 
Central Europeu e o Fundo Mo-
netário Internacional, a troika 
consagra-se chefe omnipresente 
de Portugal e estabelece objetivos 
concretos da política orçamental 
para 2014.

Ninguém lhes ficou indiferente. 
Desde o final daquela manhã, as 
mais recentes obrigações tornam-
se alvo de comentários nos mais 
variados meios de comunicação 
social desde a TSF à TVI, no café 
‘O Restelo’ ou noutras tertúlias, 
nas paragens de autocarro ou en-
tre alunos e professores nas uni-
versidades.

Cavaco Silva desvaloriza a 
imprevisibilidade do comporta-
mento dos mercados e a previsão 
da recessão para o mesmo ano, 
manifestamente convencido que 
o crescimento económico, a esta-
bilidade política e o orçamento de 
estado para 2014 são os três fato-
res fundamentais para o Governo 
conseguir cortar 3,6 milhões de 
euros em apenas 365 dias. “Era 
uma vez” um segundo resgate 
para Portugal, acredita o Presi-
dente da República. 

Já Pedro Passos Coelho alerta 
os portugueses para uma nova 
vaga de austeridade, como de se 
de uma lufada de ar fresco se tra-
tasse, uma vez que o crescimento 
da economia no terceiro trimestre 
não irá ser o suficiente. “Muitas 
das medidas que nós temos, estas 
ou outras, terão de se manter du-
rante muito tempo se quisermos 
manter Portugal dentro do euro 
e dentro da disciplina orçamen-
tal” declara, repetidamente, o 
primeiro-ministro nos noticiários 
da noite.

Após a manifestação do outrora 
feriado comemorativo da Repú-
blica Portuguesa, as novas avalia-
ções da troika e a meta da ‘Volta 
a Portugal’ do défice definem os 
dias de negociação do próximo 
OE. Mais uma ronda de austeri-
dade marcada pelo aumento da 
idade da reforma, convergência 
de sistemas e de regras de tra-
balho, cortes nos salários e nas 
pensões de sobrevivência. De-
sempregado há quase dois anos, 
Luís Dias chega a casa. E o futuro 
continuará igual.

Nova vaga de 

austeridade  

do OE 2014 

marca protestos 

no 5 de Outubro

Crónica A voz dos representantes do povo

O agente Carvalho já fez este ges-
to muitas vezes. A farda azul con-
trasta com os cabelos grisalhos e 
o sorriso pronto. Move o braço 
num gesto afável, quando anun-
cia: “podem entrar e sentar-se”. 
João, finalista de Ciência Política 
na Lusófona não se faz rogado. 
Lá está, na segunda fila, trajado 
a rigor com o fato preto de estu-
dante universitário, a capa im-
pecavelmente dobrada sobre o 
ombro esquerdo. 

Passam poucos minutos das 
10h e o debate quinzenal do 
Governo já começou na Assem-
bleia da República. O primeiro-
ministro, de pé, fato azul-escuro 
e gravata bordeaux, discursa 
sobre as avaliações da troika, 
para um hemiciclo ainda muito 
vazio. Nas galerias, os jornalistas 
são em maior número do que o 
público. 

Na tribuna presidencial impe-
ram Assunção Esteves, presiden-
te da Assembleia, Maria Paula 
Cardoso e Jorge Fão, secretários 
da sessão. Os painéis eletrónicos, 
de cada lado da tribuna, indi-
cam o tempo de intervenção do 
Governo e de cada grupo parla-
mentar, pela ordem decidida por 
sorteio prévio. 

“Queira fazer o favor de termi-
nar sr. primeiro-ministro”,  diz a 
presidente dez minutos depois. 
Passos Coelho acolhe o aviso. Mas 
sabe que terá um prolongamento, 
talvez com advertência de Assun-
ção Esteves e penalização da pró-
xima vez.

Na galeria acaba de entrar um 
casal jovem que observa com 
admiração, 110 anos depois, o 
mármore branco e rosa, as seis 
estátuas representativas da cons-
tituição, lei, justiça, jurisprudên-

“Queira fazer o favor de terminar,  
sr. primeiro-ministro”

Sara Teles

Cerca de um terço dos 230 deputados nacionais nasceu depois 
de 1970. São os jovens que não precisam de emigrar, mas 
decidem as condições das sucessivas rondas de austeridade 

cia, diplomacia e eloquência. 
Toda uma simbologia que inspi-
rou a deputada Sophia de Mello 
Breyner Andersen, durante a 
elaboração da Constituição de 
1976, como também a deputada 
Natália Correia em intervenções 
poéticas, uma das quais na polé-
mica visita de Cicciolina.

António José Seguro, líder 
socialista, tem agora a palavra. 
Sublinha que “tem uma dúvi-
da sobre o discurso de sucesso 
apresentado por Passos Coelho”. 
Alguns deputados chegam sem 
pressas como se a sessão não 
estivesse a decorrer. Cumpri-
mentam e segredam recados aos 
colegas de bancada, entre tele-
móveis e iPad e jornais e portá-
teis com toucher.

O líder do Governo volta a usar 
da palavra e é aplaudido pelos 
deputados sociais-democratas. 
João aplaude também. Não é a 
primeira vez que vem assistir a 
debates na Assembleia. Sonha 
em estar lá em baixo sentado 
entre os deputados. Há quarenta 
anos, os jovens como João não 
podiam exprimir as suas ideias. 
Muitos combatiam numa guerra 
que lhes levou para sempre o so-
nho e a vida. Mas João está a as-
sistir a um debate sobre a avalia-
ção de uma troika que veio para 
mandar nas contas do seu país.

O debate continua. As redato-
ras e revisoras revezam-se com 
frequência. As funcionárias que 
dão apoio às sessões levam do-
cumentos e até copos de água a 
alguns deputados.  Ribeiro e Cas-
tro, deputado do CDS, entra e sai 
no plenário. Passos Coelho diz 
que “o desemprego jovem está a 
diminuir”. Os deputados laranjas 
aplaudem. João aplaude tam-
bém. Muitos jovens já emigra-
ram, outros estão de saída. João 

também está a pensar ir para fora 
e, assim, seguir o conselho do lí-
der do partido em que se filiou e 
que agora governa.

Vários deputados estão ligados 
ao facebook ou lêem e-mails. Ri-
beiro e Castro, entra de novo no 
plenário, ainda ao telemóvel. A 
presidente da Assembleia, fato 
escuro de corte masculino, con-
tinua como mestre de cerimónia: 
dá a palavra, gere o tempo, volta 
a advertir, dá a palavra no seu so-
taque transmontano... É magra, 
mas sentada naquela cadeira pa-
rece maior. Cruza os braços em 
cima da tribuna da mesa presi-
dencial onde está gravada a pala-
vra “lex” (lei). Debruça-se, como 
se estivesse à varanda da sua 
casa de campo. A presidente que 
expulsou o público das galerias, 
porque estava a manifestar-se e 
a “desrespeitar o parlamento”. A 
mesma presidente que compa-
rou o público a “carrascos” ao 
citar (mal) Simone de Beauvoir, 
ouve agora as intervenções de 
Catarina Martins do Bloco, de 
Jerónimo de Sousa dos Comu-
nistas e de Heloísa Apolónia d’Os 
Verdes.

Nas respostas de Passos Coe-
lho, os gestos revelam desagrado 
e nervosismo. Só ele fala. O vice 
primeiro-ministro e a ministra 
das Finanças remetem-se ao 
silêncio. Por vezes há aplausos 
do PSD. João também aplaude 
a política sem alma que lhe der-
rubou sonhos e o empurra para 
a emigração. A ele e a tantos ou-
tros jovens. Paradoxalmente, no 
hemiciclo sentam-se 76 jovens 
que nasceram após 1970, cerca 
de 33% dos 230 deputados elei-
tos. São pouco mais velhos que 
João. Tal como ele, não viveram 
o sonho de liberdade que varreu 
Portugal em 1974. 

Sala dos Passos Perdidos na Assembleia da República

SATA TELES
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A mulher entrou definitivamente no mercado de trabalho mas paralelamente com a sua 
condição de profissional desempenha quase em regime de exclusividade as funções de 
“cuidadora”. E muitas são as mulheres que conseguem conciliar a carreira com a gestão familiar

As profissionais 
“cuidadoras” 

Representação das mulheres nos cargos de chefia e dupla jornada 

Adelaide Saraiva

Calças africanas coloridas 
e écharpe sobre os ombros, 
Adriana Delgado é uma ativis-
ta que luta para que a mulher 
deixe de ser “a” cuidadora, a 
principal “cuidadora” da famí-
lia e da casa. “Cozinha, trata da 
roupa, arruma a casa, cuida das 
crianças, falta ao trabalho para 
levar o filho ao médico, colo-
ca a carreira em causa porque 
é a “cuidadora”. A mulher não 
se libertou ainda deste papel 
“imposto pela sociedade” por-
que o homem também “não a 
substitui no cargo” e se mantém 
empenhado na carreira só lhe 
sobrando tempo para “dar uma 
ajuda” e “levar o lixo”. 

Foi a diferença que fez com 
que desde de muito cedo, 
Adriana sentisse na pele a de-
sigualdade de tratamento entre 
mulheres e homens. “Os profes-
sores reclamavam sempre com 
o meu caderno mas nunca re-
clamavam com o do meu cole-
ga”, porque tinha a letra desigual 
e os cadernos desorganizados, 
“o que não é nada típico de me-
nina”. As suas mãos gesticulam 
a cada palavra que profere en-
quanto recorda a sua educação 
“neutra”, porque os seus pais 
nunca a educaram como uma 
“princesa” e sempre a deixaram 
correr e ser a criança mais baru-
lhenta. Quando chegou a idade 
de sair da “bolha familiar” teve 
um choque com a realidade ex-
terior porque “havia certas ex-
pectativas  por ser rapariga”. Mas 
nunca cedeu a esse modelo de 
mulher condicionada na “forma 
de ser e de estar”

Desde a sua participação em 
2009/10 no projeto De Mulher 
para Mulher, a sua luta pela 
igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens tor-
nou-se mais séria e ininterrup-
ta. Hoje, aos 22 anos, Adriana 
sabe que não pretende “apagar 
as diferenças” apenas quer “ter-
minar com a desigualdade ”. 

Não significa, no entanto,  
que esteja em guerra com os 
homens, já que esta não é uma 
batalha que só às mulheres 
importa. “A verdade é que o 
feminismo também se preocu-
pa com os homens... questões 
como a paternidade e a mater-
nidade na reorganização após 
um divórcio... são quase sem-

pre as mães que ficam com as 
crianças... é uma das nossas ba-
talhas a favor dos homens.”

Para Adriana são “as próprias 
mulheres que querem gerir 
tudo à sua volta e dividem o 
seu tempo entre o profissional 
e o familiar”. Por isso, acarre-
tam com a chamada “dupla 
jornada”. A de profissional e a 
de “cuidadora”, porque “os ho-
mens não fizeram o percurso 
inverso”. Crê que ainda há “uma 
despromoção do homem que 
aceita o seu lado dito feminino, 
o que não facilita a sua entrada 
na esfera privada e a partilha da 
função de cuidador”.

Múltiplos papéis sociais
A “dupla jornada” poderá ser 
uma das causas para que ape-
nas 6% das mulheres empre-
sárias ocupem cargos nos con-
selhos de administração das 
empresas, segundo um estudo 
do INE divulgado em Março. 
Estes dados não surpreendem 
Adriana. Mesmo assumindo em 
simultâneo estes dois papéis 
sociais a mulher já alcançou 
algumas vitórias profissionais. 
O estudo revela que há mais 
mulheres a ocuparem cargos 
de dirigentes. Hoje são 5,2% a 
ocuparem estes cargos, embo-
ra mostre que estas mulheres 
casam-se menos e divorciam-
se mais.

Universidade Feminista abre portas
Violência doméstica, assédio 
sexual, desigualdade salarial 
ou baixa representatividade 
de mulheres em cargos 
públicos são algumas das 
problemáticas a que a 
Universidade Feminista quer 
abordar com o intuito de 
repor o feminismo, na agenda 
política.

“A Universidade Feminista 
não é uma universidade 
formal, é um ponto de 
encontro informal, de pessoas 
interessadas nas questões 
relacionadas com o estudo 
do género, feminismo, estudos 
sobre as mulheres e não 
só”, explicou à Lusa Luísa 
Rego, membro da comissão 
organizadora. 

A ideia de criar uma 
Universidade Feminista surgiu 
das primeiras alunas do 
mestrado de estudos sobre 
mulheres da Universidade 
Aberta. Em Novembro de 
2012ª  o projeto ganhou forma  
a quando da realização da 
primeira reunião deste “ponto 
de encontro informal”.  

Luísa Rego esclarece que 
esta é uma universidade 
aberta a homens e mulheres, 
propondo-se ser um espaço 

de partilha e de troca 
de ideias, reunindo quer 
académicos, investigadores, 
ativistas ou militantes. A 
responsável sublinhou que 
não está em causa um 
feminismo como doutrina, 
mas antes uma vontade 
em analisar as questões do 
mundo atual sempre sob a 
perspetiva da igualdade de 
género. Como exemplo, deu 
o facto de só sete por cento 
dos presidentes de câmara 
serem mulheres, quando as 
mulheres representam mais 
de metade da população 
portuguesa, lembrando ainda 
as desigualdades salariais 
que continuam a verificar-se 
entre homens e mulheres, 
a violência doméstica ou o 
assédio sexual no local de 
trabalho. 

Luísa Rego explicou 
que, apesar de ser uma 
universidade informal, estão 
já definidos vários conteúdos 
programáticos até ao Verão 
de 2014. “Esta universidade vai 
funcionar por ciclos temáticos 
e por seminários e tem um 
calendário já delineado para 
dois anos.” 

Nem todas as histórias de 
sucesso profissional escondem 
insucesso familiar. Daniela 
Santos Simão é casada e é “cui-
dadora”, mas também é COO, 
directora operacional na Ecoar 
- Agência de Marketing e Co-
municação. Aos 29 anos, tem 
como função e responsabilida-
de gerir e acompanhar a equipa 
e ser o elo de ligação com todo 
as partes envolvidas nos proje-
tos da empresa. Considera que 
o maior desafio, enquanto mu-
lher no seu cargo de chefia, é 
saber “gerir com inteligência a 
sua carreira profissional e pes-
soal sem causar demasiados 
danos numa ou noutra”.

Está há três anos na Ecoar. 
Começou por gerir a área de 
eventos mas ao fim de seis me-
ses foi convidada a gerir ope-
racionalmente toda a agência. 
Numa fase em que a empresa 
estava em expansão, os seus 
“bons resultados, dedicação aos 
objetivos e alguma capacidade 
lideranças”, abriram às portas a 
esta oportunidade. Contacta di-
retamente com a equipa de 45 
colaboradores e com os clientes 
da empresa e não sente que o 
seu profissionalismo e as suas 
aptidões profissionais sejam 
afetados pelo género.

 A representação das mulhe-
res nos cargos de chefia dimi-
nui à medida que aumenta a 
dimensão da empresa. O estu-
do Gestão e Liderança Femi-
nina em Portugal da Informa 
D&B divulga que as mulheres 
representam 34%  dos cargos de 
direção e gestão em microem-
presas, valor que desce para os 
13% quando comparado com as 
grandes empresas.

Daniela é otimista. “É um 
processo em evolução e acredi-
to que dentro de pouco tempo 
esse cenário estará invertido.” 
As convicções de Adriana são 
contrárias às de Daniela. Não 
acredita que enquanto a mu-
lher for “cuidadora” consiga 
dedicar-se à sua profissão da 
mesma forma que o homem 
consegue. A história é pesa-
da, “a mulher está há milhares 
de anos na sociedade como a 
cuidadora e não como profis-
sional”. As questões de género 
foram ao longo do tempo sendo 
desconstruídas, mas Adriana 
acredita que ainda “há muito 
trabalho a fazer”. 
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A participação política das mulheres continua a incendiar debates e, com os resultados das 
eleições autárquicas ainda presentes, a marca da sua influência na felicidade de três gerações 
diferentes reaviva memórias e expectativas

Portugal, Outono de 2013, a 
rentrée educativa e política 
serve de pretexto para pôr à 
conversa três mulheres de 
diferentes gerações que abraçam 
a sua participação política e a 
felicidade como as mais-valias 
da sua cidadania.
Albertina Rodrigues tem 77 
anos e veio de Sagres para 
Sines, após a morte do seu pai 
pescador, quando tinha apenas 
quatro anos. A mãe ficou-lhe 
na memória, contrabandista 
(nos anos 40 do século passado) 
e até pedreira, ensinou a 
filha a não virar costas aos 
obstáculos. Albertina optou 
pela enfermagem, mas a vida 
pediu-lhe que se dedicasse ao 
voluntariado e à família.
Manuela Costa ainda guarda 
no rosto o entusiasmo da jovem 
de 16 anos que era quando 
a Revolução dos Cravos lhe 
mudou a vida em Lisboa. Filha 
de pescador e de mãe doméstica, 
oriunda de famílias folgadas 
do Algarve e do Alentejo, 
só conclui os estudos no 
Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Lisboa (ISLA) 
após ficar desempregada. Antes, 
durante duas décadas numa 
multinacional, viveu o sonho  
da estabilidade. Já depois dos  
40 anos, recomeça como 
professora na mesma cidade.
Rute Sousa é estudante 
universitária de Ciência Política 
no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (ISCSP), 
tem 21 anos e vive em Almada. 
Orgulhosa do activismo cultural 
da margem Sul, pertenceu 
aos Next, uma companhia de 
dança e integra uma juventude 
partidária.
Qual o seu envolvimento 
actual na política? 
Albertina Rodrigues: Já pertenci 
ao Partido Comunista Português, 
mas hoje não sou filiada e apenas 
faço questão de ir votar. 
Manuela Costa: Voto só 
nas eleições… não participo 
em manifestações porque 
não concordo com elas mas 
gostei particularmente da 
manifestação dos Indignados 
porque foi uma iniciativa 
dos portugueses para os 
portugueses. Afinal, todos nós 
agimos politicamente, todos os 
dias, em qualquer situação da 
nossa vida. 
Rute Sousa: Sou militante de 
um partido e faço parte da 

Gritos do Ipiranga no feminino

Entrevista
Adriana Correia

Três mulheres debatem a participação política, o género e a felicidade

Rute Sousa defende que “as mulheres conseguem ser as impulsionadoras de muitos progressos”

RUTE SOUSA 

comissão política concelhia da 
respectiva juventude partidária.
Como é que se compara a 
cidadania pré-25 de Abril de 
1974 e a realidade do século 
XXI?
A.R.: Durante a ditadura, como 
não havia liberdade de escolha, 
as pessoas viviam em situações 
muito desfavoráveis aos seus 
sonhos. Com a Revolução, 
toda essa liberdade foi dada e 
passaram a ter mais consciência 
cívica, ainda que existisse 
ignorância, analfabetismo e 
iliteracia. Hoje, a juventude pode 
estudar a vida toda se quiser.
M.C.: As camadas mais jovens 
não têm a noção que antes nem 
toda a gente podia votar e era 

tudo muito condicionado. A 
Revolução dos Cravos trouxe 
uma liberdade excessiva que 
fez com que se formassem 
partidos políticos e filiações 
inconscientes que geravam 
discussões e rivalidades entre 
partidos políticos, parecendo 
mesmo sanguinárias. 
Actualmente, as pessoas já 
estão mais esclarecidas e, se 
quiserem realmente filiar-se, são 
livres de o fazer, sem quaisquer 
retaliações como antes.
R.S.: Antes da revolução, o povo 
não participava na vida política, 
o que acho intolerável porque 
não aceito outro regime senão 
o democrático. Mas sei que 
os governos que temos hoje 

são muito semelhantes a uma 
oligarquia. A principal diferença 
reside na participação política 
das massas que se deslocam 
às urnas para tentar “opinar” 
sobre o destino do seu país. No 
Estado Novo tínhamos uma PIDE 
assumida e não havia liberdade de 
expressão. Hoje somos reprimidos 
de outras formas legais mas que 
continuam a surtir efeito. 
Como lê a luta feminina pelo 
direito ao voto?
A.R.:  A luta foi boa… foi positiva 
para todas as mulheres.
M.C.: Uma luta necessária e 
bem-sucedida. Influenciou, 
ainda que lentamente, esta 
nossa sociedade patriarcal 
ao mostrar que as mulheres 

também são capazes de fazer 
algo útil para a sociedade e não 
só para a sua família. Contudo, 
tenho consciência que não 
estamos suficientemente 
representadas na política. 
Sempre tivemos a pressão social 
de ser boas mulheres, boas 
donas de casa e boas mães. 
R.S.:  As mulheres cansaram-se
e, sobretudo, perceberam 
que conseguem ser as 
impulsionadoras de muitos 
progressos. As mulheres que 
iniciaram essa luta fazem parte 
de cada uma de nós. Foram 
mulheres que souberam dar o 
grito do Ipiranga e até queimaram 
os sutiãs, largando as suas 
cozinhas e a imagem da mulher 
com os filhos ao colo e foram para 
a rua dizer aquilo que todos nós 
sabemos: somos todos iguais. 
Quais acha que são os desafios 
de ser mulher e estar na 
política?
A.R.: As mulheres não têm 
vida para ter uma participação 
ativa na política. Elas têm de 
tomar conta da casa, dos filhos 
e acabam por ser a cabeça de 
casal. A política está formatada 
para determinados partidos e 
para os homens pertencerem 
maioritariamente a eles. Para 
além disso, elas são incapazes de 
verbalizar as suas ideias como os 
homens. Falta-lhes o tempo para 
a retórica.
M.C.: Os dois grandes desafios 
são conseguir conciliar a vida 
pessoal e profissional. Para a 
sociedade evoluir precisamos 
de reflectir, de admitir os nossos 
erros, arregaçar as mangas 
e progredir… as mulheres 
portuguesas acabam por estar 
condicionadas à sociedade em 
que estão inseridas.
R.S.: As mulheres pensam muito 
com o coração e a conjuntura 
política obriga-nos a ser 
extremamente calculistas. 
Quão satisfeita está  
com a actual democracia ?
A.R.: Toda esta conjuntura de 
crise económica deitou muito 
a baixo Portugal e para nos 
levantarmos como um povo 
lutador e conquistador vai 
demorar demasiado tempo.
M.C.: Esta democracia é 
confusa… tem muitos jogos 
de interesses e, para agravar a 
nossa vida, vivemos numa grave 
conjuntura de crise económica. 
Aliada à desconfiança dos 
portugueses existe ainda uma 
assustadora crise de valores. 
R.S.: Muito pouco satisfeita com 
esta estafada oligarquia.
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Durante duas décadas, Bárbara Narciso dedicou-se a tempo inteiro à 
família. Casou muito jovem, educou dois filhos, amparou a casa de todos. 
Há seis meses, decidiu abraçar uma vida profissional antes que o fantasma 
dos 40 lhe murchasse os sonhos 

Começar de novo
Formação profissional abre novos rumos à resposta familiar 

Vanessa Mateus

Na mesa da sala, uma chávena 
de café está ainda pousada, que 
a pressa de alguém deixou ali 
esquecida. No frigorífico lá de 
casa já se afixam os recados e 
horários de toda a família. “Há 
seis meses, quem o diria!” Uma 
mudança que diz ser positiva 
para todos, não apenas na par-
tilha das lides domésticas, mas 
sobretudo quando sente que 
agora anseiam pelo seu regres-
so a casa. “Não sei se é esta a ex-
periência de todos os pais, mas 
quando eu chego a casa os meus 
filhos vêm a correr para me 
abraçar e dar beijinhos, cheios 
de saudades. Antigamente era 
eu que lhes perguntava como 
tinha sido o dia deles. Hoje são 
eles que me perguntam”, explica 
Bárbara Narciso. 

Os calendários dos últimos 
sete anos preenchem as pare-
des da zona de refeições. É sem 
intenção, confessa ela, que a 
sequência dos anos se mostra 
inesperada. Bárbara Narciso 
nasceu em 1975, em Lisboa, 
mas viveu em Queluz até casar, 
aos 18 anos, com Joaquim Nar-
ciso, professor, dez anos mais 
velho. Mudou-se para o Barrei-
ro, foi mãe de Sofia, aos 22 anos, 
e do segundo filho, Daniel, com 
26. Só recentemente assumiu 
o desejo de uma profissão. “Os 
meus filhos e o meu marido fo-
ram a minha primeira opção de 
vida”, confessa. 

Bárbara está certa de que 
assumiu um papel preponde-
rante na vida familiar quando, 
em conjunto com o marido, 
decidiu ficar em casa. “Conse-
gui controlar a hiperatividade 
do meu filho”, adianta sobre 
Daniel, hoje com 12 anos, que 
dificilmente ter-se-ia adaptado 
a uma creche e, assim, procu-
rou poupá-lo ao sofrimento e à 
discriminação. Em contrapar-
tida, com o aumento do custo 
de vida, a entrada no mercado 
de trabalho permitiu a Bárbara 
contribuir para uma melhoria 
significativa do orçamento fa-
miliar. “Neste momento, sinto-
me completa.”

Apesar das inúmeras vanta-
gens e alegrias que esta escolha 
proporcionou a si e à sua famí-
lia, Bárbara sente que o seu per-
curso de vida nem sempre foi 
bem aceite pela sociedade, e re-
vela mesmo os lados menos po-
sitivos. Conta que a filha, Sofia, 
hoje com 16 anos, foi muito cri-

BÁRBARA NARCISO

em fevereiro deste ano. Bárba-
ra trabalha há três meses como 
assistente operacional, nas ur-
gências do Hospital Nossa Se-
nhora do Rosário, no Barreiro. 
“Nunca pensei ter este tipo de 
atividade. Queria trabalhar com 
crianças e esta formação é para 
lidar com idosos”, confessa. Ad-
mite ter optado por este curso 
por ser o único disponível na 
altura, mas logo surgiu em si o 
entusiasmo: “Senti um clique! 
No fundo, o que eu queria era 
cuidar de pessoas.”

O Instituto Nacional de Esta-
tística (INE) divulga uma taxa 
de 35,9% de desemprego jovem, 
em agosto último. Bárbara Nar-
ciso não faz parte desta conta-
gem. Revela que há muita ofer-
ta na sua área, e justifica essa 
análise com a sua observação 
direta, já que dos 16 colegas de 
formação, dois terços tinham 
mais de trinta anos. Desses, to-
dos estão empregados. 

“Neste momento, sinto-me completa”, revela Bárbara Narciso

Cláudia Madeira, executiva do 

Partido Os Verdes

res. A minha filha chegava mui-
tas vezes triste a casa” − recor-
da. A própria Bárbara confessa 
ter ouvido, por diversas vezes, 
da parte de muitas mulheres, 
que ela teria certamente muito 
mais para dar. “Diziam-me que 
a minha vida deveria ser triste e 
limitadora. Eu nunca me senti 
assim.”

Depois de casada, ainda se 
candidatou à licenciatura em 
Geografia, mas o facto de, na-
quele ano, não ter entrado na 
faculdade pôs termo a essa op-
ção. Afinal, conciliar a vida fa-
miliar com o trabalho exige ou-
tra organização pessoal. “Hoje 
não me vejo com filhos peque-
nos”, sublinha. 

Em 2011, iniciou o curso 
profissional de Agente em Ge-
riatria, de 18 meses, pelo Ins-
tituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), na Escola 
Técnica Profissional da Moi-
ta. A formação ficou concluída 

Autárquicas 2013

20 mulheres 
eleitas 
em 308 
concelhos

Na comunidade do facebook 
“Autárquicas 2013”, a listagem 
definitiva dos resultados das 
eleições autárquicas é clara. 
Apenas 20 mulheres em 308 
concelhos (incluindo as regiões 
autónomas da Madeira e dos 
Açores) irão ser autarcas. Este 
resultado é demonstrativo da 
menor representação política 
em comparação com os homens 
que ocupam a maioria das câ-
maras municipais e juntas de 
freguesia. 

Numa perspetiva mais “eco-
logista”, Cláudia Madeira, exe-
cutiva do Partido “Os Verdes” e 
candidata à Câmara Municipal 
de Lisboa nas recentes autár-
quicas, visiona a menor parti-
cipação política das mulheres 
portuguesas como uma “ques-
tão que não está só relaciona-
da com as eleições autárquicas 
mas também com a vida políti-
ca”. 

Também não se revela fácil 
conciliar o facto de as pessoas 
continuarem a trabalhar cada 
vez mais horas e as mulheres 
continuarem a ter um papel 
fundamental na vida familiar. 
“Mas nós nos verdes não senti-
mos muito isso pois... quer em 
relação aos militantes quer em 
relação aos órgãos de direcção 
existem muitas mulheres, tanto 
que nunca foi preciso criar leis 
de paridade nesse sentido” de-
clara Cláudia Madeira, ao mes-
mo tempo que reforça o artigo 
44º da secção 3 dos estatutos 
d’Os Verdes’ - a “Organização 
de Mulheres [do PEV]”.

O partido que Cláudia Ma-
deira representa surgiu da aspi-
ração de um grupo de ecologis-
tas - United Tasmanian Group 
- em impedir a inundação do 
outrora lago natural famoso 
Lake Pedder, no sudeste da Tas-
mânia, em 1972. Mais tarde, da 
Austrália para a Europa e desta 
para todo o mundo, este partido 
marca presença em mais de 120 
países. Em Portugal nasce em 
1982.

“Os meus 
filhos e o 
meu marido 
foram a minha 
primeira 
opção de vida”

“Senti um 
clique! No 
fundo, o que 
eu queria  
era cuidar  
de pessoas”

ticada pelas colegas por ter uma 
mãe em casa. “Não entendiam 
como é que eu ia buscá-la e a 
orientava nos trabalhos escola-

Adriana Correia
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Censos sénior revela aumento de idosos isolados

Maria arrumou a solidão atrás 
das fotografias espalhadas pela 
sua casa. O seu marido e filho 
morreram já há alguns anos. Só 
lhe resta um neto e a memória 
dos momentos captados pelas 
imagens. Na parede da sala ao 
lado da televisão está a capa de 
uma revista com o empresário da 
Logoplaste, para quem trabalhou 
como empregada doméstica du-
rante vários anos. Maria não es-
quece nenhuma das famílias que 
serviu, recordando-as com retra-
tos, assim como as pessoas que 
lhe são mais próximas e que por 
algum motivo, marcaram a sua 
vida. Talvez “a sua casa seja hu-
milde”, mas orgulha-se em contar 
que foi lá que nasceu e viveu com 
o seu marido e filho.

Apesar de estar sozinha, e já 
com 94 anos, só depende dela 
própria para as tarefas do dia-a-
dia. É ela que lava a roupa, a casa, 
cozinha e vai às compras. Até os 
olhos terem permitido, gostava 
de costurar, ler e escrever. Agora 
fica-se pelo sofá a ver televisão. 
Rodeada de fotografias sente-se 
sempre acompanhada.

Maria é um dos 18.082 idosos 
que vivem sozinhos em Portugal, 
conforme apurou a GNR no Cen-
so Sénior de Março de 2013.  Os 
casos são identificados através 
do preenchimento de três tipos 
de fichas. A de registo do idoso, 
para conhecerem a sua histó-
ria de vida, saber se têm família 
ou a quem devem contactar em 
caso de emergência. A ficha de 
sinalização é preenchida com as 
doenças ou incapacidade física 
e encaminhados os casos para 
as instituições adequadas. As 
questões de segurança da casa e 
de isolamento são avaliadas na 
ficha de residência, para saber se 
há ou não necessidade de visitas 
domiciliárias.

Operação idosos em 
segurança
A GNR iniciou em Setembro a 
“Operação Idosos em Seguran-
ça” que decorre até dia  31 de 
Outubro de 2013. Esta acção visa 
reforçar a colocação de guar-
das em locais maioritariamente 
frequentados por idosos, criar 
uma rede de contatos rápidos de 
modo a facilitar as ligações em 
caso de emergência, a instalação 
de telefones em residências que 
se encontrem mais longe do cen-
tro urbano e também a prestação 
de serviços em conjunto com ou-
tras entidades de apoio à terceira 
idade.

Memórias, sorrisos e abandono

Joana Ambrósio 
e Teresa Ribeiro Filipe 

Todos os anos os militares da GNR saem à rua, em zonas mais isoladas dos centros urbanos,  
à procura de novos casos de idosos que vivem sozinhos. Objetivo: conhecer e apoiar os 18 mil mais  
velhos entregues a si próprios

E viverá sozinha? Rapidamente 
responde “não, não vivo”. 

Maria do Carmo tem 84 anos e 
vive num lar. O cabelo arranjado 
e a camisa branca bem engoma-
da destacam-se quando se senta 
num dos cadeirões da sala de 
convívio. Veio para Lisboa há cin-
co anos, diretamente para o lar. 
Sempre viveu sozinha, a mágoa 
e tristeza assombram-lhe o olhar 
e as lágrimas surgem apesar de 
o lar onde vive ser acolhedor. Os 
seus objectos pessoais encon-
tram-se em cada canto, como fa-
zia em sua casa, e até o chão alca-
tifado permite que ande descalça 
no seu quarto.

 “Há aqui pessoas com pertur-
bações mentais que pegam em 
coisas só porque sim”, mas Maria 
do Carmo não se sente incomo-
dada. A rececionista Vanda, 25 
anos, chama-lhe “avó” e neste 
momento a alegria transborda 
no rosto de Maria do Carmo. 
Confidencia que sempre quis 
ter filhos e netos, mas a oportu-
nidade nunca surgiu. “Apoiada, 
sim” é o termo que usa para des-
crever a sua situação na velhice, 
enquanto fixa o olhar na televi-
são. As linhas vincadas na testa 
representam sessenta anos de 
trabalho no campo e, ao contrá-
rio de Maria, não tem fotografias 
para reviver o passado. Mas tem 
sorrisos e palavras de agradeci-
mento pela boa disposição que 
cultiva em redor. O lar é mais do 
que um lar, as pessoas são mais 
do que simples pessoas que ali 
estão com ela. Tornaram-se a 
sua única família.

se espera diariamente a chegada 
de um filho da escola. Estas visi-
tas já permitiram a identificação 
e o reconhecimento de situações 
de extrema miséria. “No meio do 
lixo acumulado até ao teto en-
contrámos um homem deitado 
numa cama sem qualquer tipo 
de reação.”

Isolamento e solidão
Há cada vez mais idosos a de-
nunciar os crimes que sofrem e 
o facto de estarem isolados não 
é um impedimento. “Muitos ido-
sos não relatam os crimes porque 
não podem sair de casa ou por 
vergonha. Os agentes vão dire-
tamente ao seu encontro para 
saber o que se passou”, conta Pa-
trícia Pereira sobre as operações 
de patrulhamento domiciliário. 
A confiança nasce com esta con-
vivência e, desta forma, os mi-
litares têm uma maior abertura 
para acionarem as medidas de 
prevenção de segurança. 

Afinal, o isolamento e a solidão 
potencia a desconfiança. “Fomos 
visitar uma senhora que vivia 
numa grande quinta, batemos 
no portão e quando dissemos 
que vínhamos da GNR a senhora 
não acreditou, pegou numa ca-
çadeira e disparou dois tiros para 
o ar. Só conseguimos falar com 
ela quando ligámos as sirenes 
do carro e percebeu que éramos 
mesmo nós”, acrescenta Patrícia 
Pereira. A reação defensiva reve-
la a vulnerabilidade de estar só. 
Quantas ruas de quantos bairros 
não têm a eterna senhora à janela 
a ver a vida dos outros acontecer. 

Vaticano reconhece Dia do Idoso
Desde 1991 que a 1 de 
Outubro é celebrado o Dia 
Internacional do Idoso por 
iniciativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Este 
ano, pela vigésima segunda 
vez, a data foi marcada pelo 
reconhecimento do Vaticano 
neste dia  dedicado aos mais 
velhos.

De acordo com os dados 
da ONU, em 2050 o número 
de pessoas idosas será 
superior ao número de jovens. 
A necessidade de encontrar 
mecanismos que consigam 
integrar com eficácia os mais 
velhos na sociedade levou as 
Nações Unidas a promoverem 
a participação ativa dos 
idosos no dia-a-dia. Em 
Portugal, a Universidade Sénior 
oferece à Terceira Idade 
um conjunto de disciplinas 

nas áreas das Artes, Letras, 
Ciências e Línguas. Para além 
da variedade de matérias, 
há também atividades como 
as Danças de Salão, as 
Danças Regionais e Teatro na 
Universidade Sénior.  

O envelhecimento 
da população é o 
reflexo do avanço na 
medicina associada às 
novas tecnologias e ao 
desenvolvimento económico. 
Neste sentido, os países mais 
desenvolvidos são também 
os que têm as populações 
mais envelhecidas e, para 
estas manterem a saúde, o 
desenvolvimento intelectual 
e físico são uma forma 
de prevenir as doenças 
neurológicas e psíquicas 
que advêm da falta de 
sociabilidade. J.A.

Esta situação de isolamento 
tem vindo a ser contornada, com 
visitas domiciliárias regulares da 
GNR a estes idosos. Assim como 
o crescente número de institui-
ções sociais, que com a ajuda de 
voluntários, fazem visitas regula-
res e ajudam a satisfazer as suas 
necessidades básicas, como a 
distribuição de refeições ao do-
micílio.

Muitos destes idosos não têm 
família ou amigos que lhes façam 
companhia ou os ajudem nas ne-
cessidades básicas como a higie-

ne pessoal e a alimentação. Há 
até quem passe dias ou semanas 
em silêncio, apenas interrom-
pido pela televisão ou rádio que 
nem todos têm em casa.

Patrícia Pereira, capitão da 
GNR, refere que as visitas regu-
lares de militares tornam-se o 
momento mais importante do 
dia destes idosos em zonas mais 
isoladas dos centros urbanos. 
Muitas vezes o único momento 
de contacto com o mundo exte-
rior e esta visita é ansiosamente 
esperada à janela, como quando 

As questões de segurança da casa e de isolamento dos idosos são avaliadas pela GNR

DR
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Geração facebook

Giulia Novi tem sangue quente, 
20 anos, cabelo castanho pelos 
ombros e um vestido comprido 
pelos pés, cintado, nem parece 
‘respondona’. Na sua página de 
facebook já teve alguns desen-
tendimentos. Apesar de desde o 
início ter dois critérios de selec-
ção para os seus “posts”, o não 
causar alarido e estar bem nas 
fotografias.

Enquanto por cá se especu-
lava sobre se o Outono vinha 
para ficar, nos EUA, o governa-
dor da Califórnia assinava uma 
nova lei que permite apagar 
aquilo que os próprios e outros 
coloquem na Internet. Noutros 
estados americanos também já 
se proíbe que as empresas exi-
jam que os eventuais futuros 
empregados apresentem a sua 
conta privada. Mas isso não tem 
impedido os empregadores de 
vasculhar os perfis online dos 
candidatos, o que tem prejudi-
cado a entrada para o mundo 
do trabalho a muitos jovens. 
Porém eles não estão muito 
preocupados, tal como  Giulia, 
Catarina, Sara, Marta e Guillem.

Metade italiana e meia algar-
via, Giulia confessa: “já tive várias 
confusões por comentários que 
publiquei, como respostas ofen-
sivas.” A indignação momentâ-
nea instalou-se na sua conta e 
depois de algumas investidas, 
decidiu retirar o comentário.

Catarina Ávila publicou há 
alguns dias uma nova receita 
culinária. “Fiz quiche de atum e 
legumes, e pus a foto online.” Re-
sultado: 25 likes em meia dúzia 
de minutos. A viver num quarto 
alugado em Benfica, a estudan-
te açoriana utiliza muito a rede 
social para mandar notícias para 
casa, através de fotografias que 
mostram a Baixa amarelada de 
Lisboa. “É a minha parte preferi-
da da cidade. Antiga e anémica”, 
diz (rindo-se). Domingo tem já 
um jantar agendado por essas 
ruas, marcado através de um 
evento criado no facebook, cha-
mado “Erasmus dinner”.

Dicas úteis e boas fotos
Aquilo que Giulia mais publica 
também são fotos. Ela e os 1,2 
mil milhões de utilizadores, que 
já publicaram 250 mil milhões 
de fotografias nas suas contas 
pessoais. “Escolho aquelas em 
que acho que estou mais boni-
ta”, esclarece, pondo sempre em 
privado. Ou seja, apenas os seus 
1592 amigos podem ver. A preo-
cupação geral é causar uma boa 
impressão. Seja sobre as férias, 

Os jovens, os posts, os amigos e a rede

Alexandra Guerreiro

Miúdos e graúdos aderem ao facebook sem pensar nas consequências negativas da publicidade gratuita a 
que se expõem. Irreverentes, estão despreocupados com a influência que isso tem no acesso ao mercado 
de trabalho. E a rede de utilizadores não pára de aumentar, feita também de empregadores

a ida ao restaurante ou o bairro 
favorito.

Sara Andrade tem o hábito 
de pôr fotos suas com amigos e 
estes fotos dela, onde estão di-
vertidos, com um copo de plás-
tico de 50 cl de cerveja branca 
a 50 cêntimos numa mão e um 
cigarro na outra. Num gesto, re-
vela ao redor da orelha direita 
uma mancha de cabelo rapado 
quando tira para o lado as ma-
deixas aloiradas nas pontas e 
raiz castanha e explica que “é 
normal, faz parte da vida social 
sair à noite, mas a mentalidade 
de um empregador é que fará a 
interpretação e julgamento.” 

Entusiasmada, Marta Fraga 
agita as mãos, enquanto su-
blinha que “é uma invasão de 
privacidade obrigar alguém a 
mostrar a sua página de face-
book”. A um exame de termi-
nar a licenciatura em Ciência 
Política, não se costuma zan-
gar com as polémicas na rede 
social,  mas a possibilidade de 
um estranho aceder ao seu lado 
pessoal virtual incomoda-a. “O 
meu perfil é meu! Partilho com 
os meus amigos, e por isso es-
tou à vontade.”

Guillem Peris depressa pu-

blicou uma foto sua na capital 
portuguesa, em frente da Tor-
re de Belém. A sua pequena 
crista capilar destaca-se do rio 
Tejo, enquanto confessa que 
nunca pensou muito nas con-
sequências daquilo que coloca 
online. Com 25 anos, o recém-
-engenheiro civil veio a Lisboa 
pela primeira vez. De Valência 
para os conhecidos pastéis de 
Belém, apesar de não gostar 
de doces. Também não gosta 
quando publicam no seu fa-
cebook comentários íntimos. 
“Pode não cair bem.” Guillem 
tem tudo em privado… para os 
seus 424 amigos.

Profissão à parte
Giulia acha que não se deve 
confundir a parte pessoal com a 
profissional. “O nosso perfil do 
facebook não diz exactamente 
quem somos, e não quer dizer 
que seremos piores profissio-
nais por termos dados privados 
de que não gostem.”

Sara prefere publicar “aquilo 
a que acha piada”, como as po-
ses “ridículas” dos turistas ao 
pé da Torre de Pisa encontradas 
na net e “algumas que fiz quan-
do lá estive”, afirma, soltando 

uma gargalhada. Rodando o 
piercing prateado debaixo do 
lábio, garante que só partilha 
as suas coisas com os seus 1227 
amigos, sendo que com muitos 
já não fala, mas não os elimina. 
“Nunca se sabe se preciso de os 
contactar”, justifica.

O mesmo pensa Marta que 
tem “preguiça de filtra-los.” A 
sua conectividade é mais restri-
ta. Tem 639 amigos. Raramente 
utiliza o facebook. “Uso-o mais 
para combinar encontros, saí-
das, jantares”, enuncia, enrolan-
do o cabelo louro encaracolado. 
Domingo terá um jantar e está 
ansiosa porque reencontrará 
um amigo espanhol que conhe-
ceu há uns meses em Itália.

Guillem explora agora a Baixa 
da capital. Aproveitará a passa-
gem por Lisboa para rever ami-
gos conhecidos no Programa 
Erasmus. Já de noite, chegou 
ao restaurante com uns calções 
de ganga acima do joelho, ténis 
azuis claros e uma t-shirt bran-
ca com traços abstratos pretos. 
À sua espera já estavam Cata-
rina, Sara e Giulia. Perfumadas 
e maquilhadas com um risco 
preto a carregar os seus olhos, 
as três, uma de cada vez, abra-

Giulia, Catarina, Marta, Guillem e Sara são cinco dos milhares de jovens que divulgam dados pessoais sem pensarem nas consequências  

negativas para a sua carreia profissional num todo de 1.278.837.783 faces

çaram Guillem, que já não viam 
há quatro meses. Faltava Marta, 
que estava a chegar. 

Lá dentro, já nas cadeiras 
desgastadas da tasquinha lis-
boeta, pediram bitoques e san-
gria para todos. “É o que come-
mos por cá, Guillem, porque há 
em todo o lado e não é caro”, 
explica Giulia no seu italiano 
de Toscana. Entretanto, Marta 
chegou de calças de ganga, té-
nis Merrell, camisola preta com 
uma risca transparente na bar-
riga e um colar dourado com 
triângulos invertidos. 

No final, contas feitas, cer-
tezas de que nada influenciará 
o futuro profissional deles, se-
guem para uma noite típica no 
Bairro Alto: cerveja, sangria, 
mojitos, fotos, cigarros, e táxi 
para casa, e avião para Valên-
cia… No dia seguinte, a fotogra-
fia da noite publicada no face-
book, rapidamente se expandiu 
por um link, que transfere a foto 
para todas as contas dos identi-
ficados, e para os amigos dos 
mesmos. Assim, 3572 pessoas 
souberam que o grupo esteve 
ontem na noite lisboeta a beber 
uns copos com o turista espa-
nhol.
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José Morêncio e Maria Morêncio

Nos anos 60, os portugueses partiam à procura de uma vida melhor, em pleno século XXI, o 
objetivo continua o mesmo, por semelhante necessidade. Separados por uma geração, pai e 
filha, decidiram emigrar para Angola para apostar numa vida nova. Mas meio século depois, a 
ex-colónia bonita e domesticada tornou-se num país em “cruel” transformação

“Em Angola o poder é do 
dinheiro e de quem o tem!”

José Morêncio e Maria Morêncio duas gerações na relação luso-angolana

Nos últimos anos, a emigração 
tem vindo a marcar a realidade 
portuguesa. José Morêncio, 76 
anos, foi para Angola em Março 
de 1961. Vivia-se na ditadura 
de Salazar, o Estado Novo em 
Portugal, e para José esta opção 
tornou-se numa experiência 
muito gratificante da qual fala 
com saudade.  Chefe de um 
departamento de empréstimos 
de grandes valores no Banco de 
Angola, a vida sorriu-lhe por lá.  
Já Maria Morêncio parte aos  
47 anos, em Março de 2011, para 
Angola, para o Banco Espírito 
Santo Angola (BESA) e gere 
a Administração de Sistemas 
Operativos Unix, um conjunto 
de tarefas que vão desde o 
apoio e suporte de produção, 
resolução de problemas e novas 
implementações de projetos. 
Uma prioridade, apesar das 
inesperadas adversidades, para 
responder à crise económica. 
Uma lição de vida que lhe exige a 
separação dos filhos e outra ética 
diária, mas lhe garante o conforto 
financeiro e a aposta profissional 
em novos mercados.
Como surgiu a oportunidade 
de ir para Angola?
 José Morêncio: Já tinha estado 
em Angola antes de me mudar, 
e gostei muito do país. Era uma 
colónia portuguesa e por isso 
fiz questão de fazer parte do seu 
crescimento. Da primeira vez que 
me propuseram trabalho eu tinha 
acabado de casar e não aceitei. 
Da segunda vez, a minha mulher 
estava grávida e quisemos ambos 
partir para uma nova vida. Mesmo 
assim a vida em Lisboa era mais 
agitada que em Luanda, o que foi 
um dos motivos que nos levou a ir 
embora. A minha filha nasceu lá.
Maria Morêncio: O BESA estava 
em crescimento e queria ter o seu 
próprio sistema de informação 
gerido em Angola, mas não tinha 
capacidade técnica e não tinha 
recursos para o implementar. 
Como o projeto era de grande 
envergadura e requeria bastantes 
conhecimentos técnicos e 
equipas multifacetadas, o mesmo 
teve de ser implementado por 
equipas existentes todas elas em 
Portugal.

Em 2006, desloquei-me a 
Angola para acompanhar a 

Entrevista
Joana Ambrósio

construção e instalação do 
Centro informático.

Em Abril de 2009, este projeto 
entrou em produção e o BESA 
tinha finalmente o seu próprio 
sistema de informação. As 
máquinas ainda estavam em 
Portugal e era preciso fazer 
a mudança para o centro 
informático em Angola. No 
entanto, eu não estava preparada 
para aceitar a chefia local do 
projeto por razões pessoais e 
familiares.
Quais foram os verdadeiros 
motivos da ida para Angola?
 JM: Na altura a vida em 
Luanda era bastante boa e era 
um privilégio viver lá. Tive a 
hipótese de ir trabalhar para lá 
e não hesitei. Fui com a minha 
família e sabia que íamos ser 
felizes ali, mais do que em 
Portugal, onde mesmo quem 
podia, não podia, se é que 
me faço entender... Tive as 
melhores condições de trabalho 
e todas as regalias, nada tenho a 
apontar. Muito positivo.
MM: Em 2011, voltaram a fazer-
me a proposta, e desta vez tive de 
integrar que o País e o Governo 
estavam a dar sinais muito 
negativos à economia. Tomei 
a decisão de integrar o projeto 
BESA por três anos com muita 
dificuldade, pois não estava a 
ver como poderia abdicar de 
estar com os meus filhos, ainda 
que isso nos desse um conforto 
financeiro. Apesar de estar a 
trabalhar para o Grupo Espirito 
Santo, nem todas as condições 
contratuais foram  cumpridas, 
mas ainda assim a situação 

financeira é favorável.
Como se gere as expectativas de 
um desafio intercontinental?
JM: Nunca senti dificuldades 
com nada, nunca me sujeitei a 
nada que não quisesse, ou com 
o qual não concordasse. Pode 
parecer arrogância da minha 
parte, mas o país era dominado 
por nós. Se havia alguém que se 
sujeitava eram eles, ao contrário 
do que se passa hoje em dia... 
Eu tinha todas as regalias e mais 
algumas, assim como a minha 
família. Não tinha de aturar más 
criações nem de Português nem 
de Angolano. Sempre tive tudo 
e vivi nas melhores condições, a 
todos os níveis.
 MM: As condições contratuais 
eram boas, a única objeção que 
tinha era deixar a minha família.

As dificuldades têm a ver 
com o País e com a cultura anti 

Portugal e anti Portugueses que 
existe em alguns Angolanos e 
que todos os dias é cultivada pelo 
discurso do Governo  e também 
na escola pública.

Claro que também observo 
que o povo passa dificuldades, 
mas que não me sinto nem 
nunca sentirei responsável por 
elas. Na maioria das vezes os 
Portugueses apenas representam 
um multibanco ambulante. 
Aqui o poder é do dinheiro,  e de 
quem o tem, sem moral e sem 
contemplações. 

Na minha opinião existe 
uma hipocrisia nas relações 
diplomáticas entre Portugal e 
Angola, mas quem está aqui 
vê a verdade dos factos, e de 
facto Portugal e os Portugueses 
precisam de Angola como os 
Angolanos também precisam de 
nós.

Como vive(u) no quotidiano 
angolano?
JM: Costumava juntar um grupo 
de amigos e ir jogar futebol. 
Ainda fiz parte de alguns clubes 
de futebol em Angola.  
A minha mulher e a minha família 
passeavam muito a pé na Marginal 
de Luanda acompanhadas pelas 
empregadas. Era raro estarmos  
em casa porque estávamos 
bem na rua, o clima era ótimo. 
Durante os fins-de-semana, 
íamos a Benguela fazer praia e era 
fantástico.

Já não vou a Luanda desde 
1970, mas sempre achei um 
país lindíssimo... a calmaria que 
sentíamos tornava Angola num 
lugar especial. As questões da 
descolonização foram muito 
mal feitas e ficaram muito mal 
resolvidas para ambos os lados. 
Nós, os portugueses, precisamos 
deles e eles também precisam de 
nós,  é uma pena estes conflitos 
porque podíamos ter proveitosas 
relações.
MM: A vida em Luanda é como 
viver prisioneiro na nossa 
casa. Mesmo com condições 
monetárias favoráveis, não 
podemos aproveitá-las de uma 
forma espontânea. Em Luanda 
não há muita escolha ao fim-de-
semana... podemos ir almoçar 
à ilha, que é dos únicos sítios 
agradáveis, mas temos filas 
imensas de carros e de pessoas. 
Pagar para estacionar é quase 
obrigatório, pois corremos o 
risco de sermos ameaçados e 
assaltados. E viver na cidade mais 
cara do mundo, também não 
nos permite fazer mais vezes as 
escapadelas de lazer. 

Claro que o país tem 
muitas falhas, mas é um lugar 
bonito. Luanda está a sofrer 
transformações... todos os dias 
nascem prédios novos e não se 
fazem novas redes de esgotos 
que são ainda do tempo dos 
portugueses. A capital é suja 
e desorganizada e o trânsito 
caótico. O ensino é precário 
e muito básico, as condições 
sanitárias da população são 
muito más. Luanda tem ainda 
muitas faltas de electricidade e 
água e é fundamental termos o 
nosso conforto em casa, já o pior 
de tudo é a atitude de arrogância 
e superioridade de alguns 
angolanos principalmente com os 
portugueses. 
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A vice-cônsul, de Angola em Por-
tugal, para a área de migração, 
Natália Victória Jamba, revela 
que o Consulado Geral de Ango-
la em Lisboa “recebe semanal-
mente cerca de três mil pedidos 
de vistos” para Angola.  

Numa altura em que as re-
lações de cooperação entre os 
dois países atingem o seu pon-
to alto na história, a vice-cônsul 
acredita que o sucesso deste re-

Luísa Nascimento

“Muitos angolanos que residem  
em Portugal estão no desemprego”

Migração Angola/Portugal 

Com o aumento do desemprego e estagnação económica em Portugal, Angola é hoje vista pelos portugueses como a terra  
das oportunidades. Mas os angolanos há décadas que estudam e trabalham em terras lusas. Dificuldades e privilégios  
tocam ambas as partes

ANTÓNIO MACEDO

Perfil empresário António Macedo

Com menos de um ano de ida-
de, uma macaca babuína apro-
veitou-se da distracção da ama 
de António e raptou-o para a 
selva. Logo perseguida, a ma-
caca atacou a criada à denta-
da, numa atitude de defesa da 
sua nova cria. A ama bastante 
maltratada, conseguiu libertar-
se, correu para casa e alertou a 
mãe de António que, junto com 
ela, tentou recuperar a criança, 
mas em vão. Ambas feridas re-
colheram à enfermaria de cam-
panha e foi dado o alerta no 
acampamento. Tanto populares 
como dois elementos da guarda 
civil perseguiram o rasto do ani-
mal e quando o encontraram, 
aguardaram que se afastasse de 
António e abateram-na a tiro 
salvando a criança sem feri-
mentos. Esta experiência pecu-
liar na infância de António, mas 
natural para os macacos que 
quando perdiam os seus filhos 
procuravam substitutos nos be-
bés humanos tratando-os como 
se fossem os próprios filhos, foi 
a primeira de uma vida fértil em 
episódios ricos lá na Lunda.

António Macedo nasceu a 10 
de Fevereiro de 1967 em Ango-
la, na aldeia de Mulo, província 
de Malange, actual Lunda Nor-
te, onde viveu até aos dois anos. 
Mãe transmontana e pai beirão 
que se conheceram e casaram 
em Angola, em 1969 mudam-se 
para a região do sisal em Cubal, 
a cerca de 200 km de Benguela. 
Mas após a descolonização e 
durante a guerra civil, a maior 

Um angolano português

Carlos Antunes

plantação de algodão de Angola 
passou a ser zona de prospecção 
de diamantes, explorada por 
centenas de garimpeiros que 
comercializavam com gran-
des empresas como a De Beers 
ou Endiama. Assim, a família 
de António deixou Angola, no 
processo de independência 
em 1974, rumo a Portugal. As 
dificuldades de reintegração 
obrigaram os seus pais a opta-
rem por Trás-os-Montes onde 
ainda tinham familiares e mais 
tarde fixam-se em S. Domingos 
de Rana, já que o pai é colocado 

como manobrador de máqui-
nas, numa empresa de constru-
ção em Cascais.

Cumprido o serviço militar 
na Força Aérea, António emi-
gra para a Suíça em 1987, onde 
serve durante um ano num res-
taurante e, mais tarde, como 
manobrador de máquinas tal 
como o pai. Regressa a Portu-
gal no início dos anos 90 e logo 
emigra para África do Sul agora 
como fotógrafo.

Mas o apelo de África conti-
nuava e, com breve passagem 
pela Namíbia, viajou à boleia 

até à sua terra natal em Angola. 
Quando se soube que havia um 
português na aldeia, muitos na-
tivos vieram procurá-lo para lhe 
venderem diamantes o que o le-
vou a abrir uma loja de ourive-
saria, relojoaria e óptica, onde 
também avaliava e comprava os 
diamantes aos garimpeiros.

De início não foi fácil, por-
que esta actividade era nova 
para ele e muitos o enganavam 
com  vidros em vez de diaman-
tes. Comprou equipamento, 
aprendeu a distinguir a pureza 
e o valor dos diamantes, for-

António Macedo com a equipa em trabalho de lavagem da terra para separar os diamantes

mou uma equipa e um negócio 
rentável. 

Após umas férias em Por-
tugal, ao chegar a Malange foi 
interceptado por polícias mi-
litares que o acusaram de ser 
dirigente da BRINDE (polícia 
secreta da UNITA) e, com algu-
ma ingenuidade, respondeu-
lhes que em Portugal um brin-
de era uma prenda. Ofendidos, 
tiraram-lhe o cinto e os sapatos 
e prenderam-no numa cela de  
1 m2 sem janelas e com por-
ta sólida, junto com três an-
golanos. O padre Horácio, do 
bispado de Malange, ao saber 
da situação correu em auxílio, 
levou-lhe comida e pediu aos 
soldados que o deixassem sair 
para fazer algum exercício e 
respirar ar puro. Após dois dias 
de prisão, suspeitando que o 
queriam fuzilar, chamou o pa-
dre e entregou-lhe o cartão de 
identificação passado pela em-
baixada portuguesa, que tinha 
ocultado numa cinta por baixo 
da roupa, e pediu-lhe que fosse 
comunicar a situação à embai-
xada. Esta sua iniciativa levou 
a que fosse libertado no dia se-
guinte e entregue ao cuidado do 
bispado, tendo então regressa-
do à sua casa.

Em 1998, durante umas fé-
rias em Portugal, criou uma 
imobiliária e foi comprando 
propriedades até ao regresso 
ao país, em 2002, para se dedi-
car à compra, venda e aluguer 
de propriedades. Hoje, Angola 
é uma memória de uma terra 
onde aprendeu a ser um sobre-
vivente.

lacionamento passa muito pelo 
adequado funcionamento dos 
serviços consulares em parceria 
com o Serviço de Migração e Es-
trangeiros (SME). “O processo ao 
contrário do que se pensa é longo 
e depende muito da autorização 
do SME, em Angola, para quem, 
depois de analisados, enviamos 
os pedidos que posteriormen-
te voltam a ser remetidos para 
o nosso consulado. Engane-se 
quem julga que se trata de um 
processo simples. Tudo aqui é vis-

to e revisto com todo o cuidado.”
A equipa de dezasseis fun-

cionários destacados para esta 
resposta específica do consula-
do muitas vezes “sacrifica o seu 
fim-de-semana para conseguir 
cumprir os prazos de modo a não 
lesar o utente.”

O balanço de 2012 já era reve-
lador. Natália Jamba recorda te-
rem recebido cerca de quarenta 
mil pedidos até Novembro últi-
mo. “Os vistos mais requisitados 
são os de turismo e os ordinários 

pela prospeção de negócios que 
o país tem vindo a oferecer.”

À margem das notícias que 
dão conta do poder de compra 
dos turistas angolanos em Portu-
gal, a vice-cônsul faz questão de 
salientar que “muitos angolanos 
que residem em Portugal estão 
no desemprego e alguns vivem 
em situações precárias.” 

Natália Jamba trabalha no 
consulado geral de Angola em 
Lisboa há três anos, mas nem 
sempre foi vice-cônsul. Paciente 

e atenciosa, desmonta o mito do 
Eldorado angolano. “Foi no ser-
viço comunitário do consulado 
que entrei em contacto directo 
com a comunidade angolana 
em Portugal. Aí lidávamos com 
estudantes universitários e até 
mesmo com os serviços prisio-
nais. Diariamente chegavam pe-
didos de apoio, em vários níveis, 
da nossa comunidade. Logo não 
podemos generalizar esse poder 
de compra angolano. Nem todos 
gozam destes privilégios.”

De Angola para Trás-os-Montes e logo para Cascais. Da Suíça para a África do Sul, um saltinho  
à Namíbia e o saudoso regresso. Primeiro a Angola, de novo a Portugal
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Nasceu ainda antes do 25 de Abril entre dificuldades e incertezas. Hoje a DECO conquistou 
o seu espaço, tornando-se uma das maiores associações de defesa do consumidor europeias. 
Devido à crise económica, alargou a sua missão de defesa dos consumidores dando também 
aconselhamento a famílias sobre-endividadas

“Há situações desesperadas 
em que já não há dinheiro 
nem para comer”

Defender os consumidores em tempos de crise

Sara Teles

A crise económica que se vive nos 
nossos dias chega à DECO sob a 
forma de pedidos desesperados 
de ajuda por parte de famílias 
que deixaram de ter possibilida-
des económicas para cumprir os 
seus encargos mensais. São es-
sencialmente casos que resultam 
de desemprego, doença ou di-
vórcio. “De 2010 para 2012 hou-
ve um aumento de mais de 50% 
de famílias a pedirem ajuda por 
sobre-endividamento”, esclarece 
Graça Cabral, responsável pela 
comunicação da DECO, desde 
1992. O Gabinete de Apoio ao So-
bre-endividamento (GAS) criou, 
entretanto, um portal e uma li-
nha de atendimento telefónico 
para dar resposta aos inúmeros 
pedidos de ajuda das famílias, o 
que se traduz num aumento de 
cerca de 100% de contactos em 
2013. “São situações desespera-
das em que já não têm dinheiro 
para nada, nem para comer. É 
uma situação terrível.”

 Porém, em muitos casos a as-
sociação já nada pode fazer. Para 
poder intervir é necessário que 
“ainda não existam situações de 
penhora, insolvências ou pro-
cessos judiciais. Muitas famílias 
procuram a DECO quando já 
não temos hipótese de negociar 
nada”. Também em 2013 o GAS 
denunciou uma situação dife-
rente que é a “situação dramática 
dos fiadores e dos consumidores 
mais velhos sobre-endividados. 
Os pais são fiadores dos filhos e 
não conseguem pagar nem as 
suas contas nem as dos filhos. É 
dramático o caso dos séniores 
fiadores e sobre-endividados”.

Um lobby bom
Sendo uma associação que tam-
bém desenvolve um trabalho 
contra agentes económicos, 
Graça Cabral refere que “é co-
mum existirem manifestações 
de desagrado quanto aos resulta-
dos de alguns dos nossos testes”, 
mas “nunca ninguém foi alvo 
de pressões, de luvas ou subor-
nos”.  Graça Cabral até faz “um 
balanço muito positivo da acção 
da associação”, que está prestes 
a cumprir 40 anos. A missão da 

Graça Cabral destaca esta ação 
de “boicote aos cartões”, como 
a de maior impacto junto dos 
consumidores, que aderiram em 
massa, e também com maior co-
bertura mediática. “Foi a primei-
ra grande acção e uma grande 
vitória da DECO. Uma ação bom-
bástica”. No entanto, e apesar do 
sucesso e do impacto da ação “só 
há dois anos atrás é que foi legis-
lada a proibição da cobrança da 
taxa nas operações com o cartão 
multibanco”.

Informar e prevenir
Outras batalhas foram travadas 
pela DECO em prol da segurança 
e da defesa dos consumidores: 
“rotulagem, qualidade das águas 
para consumo público, prazos de 
garantia dos bens móveis de con-
sumo, identificação de cláusulas 
abusivas, etc…” O caso da segu-
rança nos parques de diversão 
aquática também foi alvo de estu-
dos e de advertências da associa-
ção, infelizmente, a legislação so-
bre o tema só apareceu “depois da 

trágica morte de duas crianças”.
 “Nos anos 80, vivemos uma si-

tuação de censura na RTP” com 
o programa “Gato por lebre”, cujo 
conteúdo era da responsabilida-
de da associação. O programa 
tinha começado na RDP, sendo 
depois apresentado na RTP 1 por 
Estrela Serrano, que fazia a locu-
ção. No 10º programa que era so-
bre publicidade, a DECO denun-
ciou, com exemplos tirados da 
primeira telenovela portuguesa 
“Vila Faia”, a existência de publi-
cidade dissimulada em determi-
nadas cenas, o que fez com que 
“o programa terminasse”.

A DECO investe ainda na 
educação das crianças www.ge-
rirepoupar.com/guito/ e jovens 
www.decojovem.com, sensibi-
lizando-os em ações que envol-
vem a colaboração das escolas 
não só para as temáticas da 
sustentabilidade do consumo 
e do ambiente (reciclagem, uso 
racional da água), mas também 
ensinando às novas gerações a 
importância de saber poupar. 

Sensibilizar também que “den-
tro do mais barato podemos 
escolher o produto nacional, o 
que não envolveu a utilização 
de trabalho infantil”.

O consumidor português é 
hoje “mais informado, mais aler-
tado, mais exigente e mais reivin-
dicativo. É um consumidor que já 
não refila, reclama!”

Atualmente a associação tem 
uma nova batalha em mãos con-
tra o setor bancário. Acabar com 
a cobrança dos custos de manu-
tenção das contas à ordem, que 
nos últimos anos tem subido 
40%. Foi feita uma petição “Con-
ta sem custos”, que já foi entre-
gue na Assembleia da República 
e “vamos continuar agora com 
esse processo”.

Graça Cabral não é excepção 
e também já se sentiu lesada nos 
seus direitos como consumido-
ra “já me aconteceu em grandes 
superfícies terem passado, na 
caixa, preços superiores aos que 
estavam marcados”. O que fez? 
“Reclamei, claro!”  

DECO divide-se em apoio, infor-
mação e educação do consumi-
dor e sua representação. Abrange 
uma componente de “cidadania 
promovendo e defendendo os 
direitos dos consumidores, atra-
vés das informações e apoio que 
lhes proporciona”, mas é também 
“uma associação que tem de agir, 
tem de pressionar, enfim, somos 
um lobby bom”. 

O slogan da defesa do consu-
midor em todo o mundo é “so-
mos todos consumidores”. Uma 
frase que foi proferida pelo presi-
dente Kennedy numa mensagem 
ao Congresso dos EUA, em 15 de 
Março de 1962. É por esta razão 
que todos os anos naquela data 
se celebra o Dia Mundial dos Di-
reitos do Consumidor.

Em 1994, perante o anúncio de 
que iriam ser cobradas taxas nas 
operações efetuadas com o car-
tão multibanco, foi feito um ape-
lo aos consumidores para que 
precisamente no dia 15 de Mar-
ço não efetuassem pagamentos 
com os cartões. Sem hesitações, 

“As armadilhas de consumo são hoje muito mais evoluídas, porque os consumidores estão mais informados”, adverte Graça Cabral

SARA TELES
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Proliferação de algas na linha costeira de Qingdao, na China

DR

A concentração de gases causadores do efeito de estufa aumentou significativamente nos 
últimos 200 anos. A minimização deste problema passa por ações internacionais e também 
por medidas de intervenção florestal. Portugal quer cumprir as regras de Quioto

Por uma pegada mais limpa
Poluição e alterações climáticas

Hoje em dia, a possibilidade de 
fazer as malas e partir em viagem 
por todo o mundo, está cada 
vez mais acessível. A expansão 
dos meios de transporte tem 
provocado o congestionamento 
do trânsito nas maiores cidades 
do mundo e custa biliões 
de dólares por ano. Com o 
crescimento da população que 
vive nas cidades, os cientistas 
preveem um incremento de cerca 
de 70 por cento até 2050 deste 
fenómeno.

Em pleno século 21, o 
individualismo crescente 
marca o uso do automóvel, 
patente todos os dias nos carros 
circulando apenas com o seu 
condutor, completamente 
abstraído do meio envolvente. 
O que provoca maior ocupação 
do espaço citadino e menor 
disponibilidade de espaços livres 
para estacionamento e contribui 
para consumos de combustível 
adicionais, tanto pelo número 
de meios em circulação como na 
pesquisa de lugares livres para 
estacionamento, levando por sua 
vez a mais poluição.

“Em Portugal o aquecimento 
global ainda não é um problema”, 
diz Pedro Alves, do Instituto 
Português do Mar e Atmosfera 
(IPMA). As preocupações 
com o aquecimento global 
dizem respeito aos países mais 
industrializados e “Portugal é 
um país pouco industrializado e 

Carlos Antunes com muitos espaços florestados, 
estando dentro dos limites 
estabelecidos no Tratado de 
Quioto”. E recorda que, em 
2010, durante a erupção do 
Fimmvorduhals, na Islândia, 
“em apenas um dia libertou-se 
mais matéria poluente do que a 
produzida durante um ano pelas 
dez cidades mais poluentes”. Há 
ainda alguns vulcões que estão 
permanentemente activos e “a 
natureza à sua volta adaptou-se de 
forma a consumir e transformar 
a matéria nociva produzida por 
estes vulcões”.

“Os estudos científicos dizem 
respeito a observações registadas 
em períodos de 30 anos, e ainda 
se está a estudar em elementos 
registados no período 1951-1980, 
pelo que a ciência nos está a dar 
observações com algum atraso.” 
O IPMA tem disponível um 
registo digital das observações 
meteorológicas anuais, mensais 
e até horárias com incidência na 
pressão atmosférica, temperaturas 
e humidade do ar, velocidade do 
vento e precipitação, entre outros.

A espiral do consumo
Há mais de uma década 
que a redução do consumo 
dos combustíveis fósseis e a 
pesquisa de energias alternativas 
mais limpas e renováveis são 
aconselhadas, mas as indústrias 
de exploração dos combustíveis, 
apenas visam o lucro e têm sido 
um obstáculo à mudança; estão 
à espera que seja mostrado 
o caminho para controlar a 

produção de novos combustíveis 
apontados pelos cientistas. 
“Os humanos são os principais 
responsáveis pelo aquecimento 
global”, alertam os cientistas do 
IPCC (Intergovernamental Panel 
on Climate Change), reunidos em 
Estocolmo, no final de Setembro.

O consumo crescente e o 
desenvolvimento industrial têm 
contribuído para o efeito estufa 
que, por sua vez, tem provocado 
aquecimento da terra e o degelo 
das calotes polares. Por sua vez, 
o degelo está a provocar a subida 
dos níveis das marés e se nada 
se fizer para corrigir e controlar 
esta situação, poderemos ter 
inundações e desaparecimento 
das terras mais baixas na orla 
costeira.

Os cientistas demonstraram 
que os oceanos estão a tornar-
se mais ácidos e com menos 
oxigénio. Nestas condições, a 
fauna e flora marítimas estão a 
ser destruídas, levando a uma 
menor eficácia destes meios que 
têm a função de filtrar e limpar 
o oxigénio. Esta situação é grave 
porque os oceanos perdem 
capacidade de absorção de CO2 e 
reduzem a neve e gelo, levando à 
continuação da subida das marés. 
Dizem os cientistas que por cada 
grau de aumento da temperatura 
o nível dos oceanos pode 
aumentar de 0,8 a 2,3 metros.

Há grande preocupação com 
a subida dos níveis de CO2 
na atmosfera e a redução das 
concentrações de ozono na 
atmosfera, elementos que têm 

servido de comparação para o 
estudo da poluição. Sempre se tem 
apontado a poluição emitida pelas 
fábricas e transportes terrestres, 
mas os cientistas do IPCC têm 
também observado a circulação 
aérea e analisado os seus efeitos a 
nível da poluição, estando a exigir 
limites para as companhias aéreas.

Carros mais inteligentes
Bill Ford, presidente executivo 
da Ford Motor Company, numa 
entrevista a Adam Shawbiz, da 
BBC, recorda que “em Agosto de 
2010 houve um engarrafamento 
em Pequim, na China, que 
durou 11 dias e, após isso, nada 
mudou”. Todos se queixam dos 
engarrafamentos nas cidades, 
mas ninguém quer dar o primeiro 
passo para deixar o seu carro em 
casa. Bill Ford diz que “as pessoas 
não sabem o que querem, só nos 
pedem carros mais rápidos e mais 
potentes. Têm de ser os industriais 
a pesquisar novos conceitos para 
tornar o transporte mais eficaz”.

De facto tem havido grande 
desenvolvimento no fabrico 
de motores mais limpos e 
recorrido às novas tecnologias,  
estudando sistemas sem fio em 
que os “carros comunicam entre 
si”, trocam informações como 
espaços para estacionamento e 
intensidade de tráfego, auxiliando 
o condutor a planear o melhor 
percurso para a sua deslocação. 
Tudo isto foi dito a bordo de um 
carro, no circuito de ensaio da 
Ford, em que foram mostrados 
vários testes a este sistema de 
comunicação.

Como em tantas outras coisas 
“a verdadeira resposta para 
o problema de transporte vai 
estar num misto de carros mais 
inteligentes e avançados e, talvez, 
uma ideia revolucionária que 
pode tornar-se o novo Modelo T 
do século 21”, disse ainda Bill Ford.

Desde a produção em linha 
do Modelo T, da Ford, o carro 
tornou-se mais barato e acessível 
a grande parte da população. 
Antes, a maioria das pessoas 
não tinha capacidade para se 
deslocar e a vida decorria num 
espaço limitado de cerca de 
20 quilómetros. Desta forma, 
com a introdução e utilização 
do carro, houve uma espécie 
de democracia de transporte 
e pessoas comuns, de repente, 
alargaram os horizontes e 
passaram a ter a possibilidade 
de sair do seu pequeno meio, 
conviver e trocar ideias com as 
comunidades vizinhas.

Tratado  
de Quioto
Em 1997, na sequência 
de diversas reuniões, foi 
estabelecido um tratado 
internacional visando 
a redução de emissões 
poluentes pelos países 
mais industrializados, tendo 
ficado de fora os países em 
vias de desenvolvimento. 
Este acordo visava 
compromissos rígidos para 
a redução da emissão dos 
gases que agravam o efeito 
estufa, atuando sobretudo 
na reforma dos setores de 
energia e transportes, a 
promoção do uso de fontes 
de energias renováveis, 
limitar as emissões de 
metano, bem como na 
proteção e plantação 
de florestas. É na floresta 
que a natureza se renova. 
Através da fotossíntese 
o CO2 é processado e 
decomposto pelas plantas, 
transformando-se em 
matéria orgânica que se 
deposita no solo e subsolo 
e se liberta o oxigénio. 
Este acordo só em 1999 foi 
ratificado e entrou em vigor 
em 2005, após a assinatura 
dos 55 países que juntos 
produzem 55% das emissões, 
embora os EUA se tenham 
retirado e não assinaram 
este tratado.
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Podem ser alemães deslumbrados, franceses caminhantes ou brasileiras cosmopolitas  
de saltos agulha Gucci, mas todos eles partilham um enorme fascínio por Lisboa. Afinal, não 
é por acaso que a cidade branca anda a colher prémios como quem colhe cerejas do Fundão

Em busca do lado B  
da cidade friendly

Lisboa acumula prémios como cidade de excelência e destino europeu

Reportagem
Rita Pinto

Entre a multidão saída do eléc-
trico que assaltou as já compri-
das filas de espera para visitar 
o Mosteiro dos Jerónimos esta-
vam Anne e Dirk Heim, turistas 
de sandálias com meias brancas 
nos pés. Dirk tira os óculos de sol 
e lá fica o contorno do bronze, o 
contraste realça ainda mais o es-
caldão que tem nas bochechas 
da face já de si rosada. Apesar 
de Dirk parecer fascinado com 
a capital,  importava questionar 
o critério da UCityGuide quando 
atribui a Lisboa o título de “4ª 
Cidade Mais Bonita do Mundo”. 
“Mas é portuguesa? Então não 
vamos falar mal do seu país!”, 
rematando que “Não há mesmo 
nada a apontar.”

O eléctrico 15 pára no Mos-
teiro dos Jerónimos a meio da 
tarde e traz mais gente do que a 
esperada. Mas naquele dia, os 
transportes ressentiam a alte-
ração de trânsito causada pelas 
três corridas de bicicleta nos ar-
redores da capital. “Hoje tivemos 
alguma dificuldade em apanhar 
o 15 e não vimos outros transpor-
tes para Belém, mas foi só hoje 
(…) a vossa rede de transportes é 
muito acessível.” Anne concorda. 
Dirk adora a arquitectura, as pes-
soas “simpáticas e preocupadas” 
com o bem-estar alheio. E a co-
mida recebeu louvores com uma 
expressão entre o tão português 
“Uau” de espanto e um “Argh!” 
pirata: “Excelente!”. Anne acena, 
concordando de novo, com a ti-
midez que se vê por de trás das 
lentes translúcidas dos seus Ar-
nette laranja. Quando fala, subli-
nha um ponto fraco da Baixa lis-
boeta: “Tem lixo e beatas no chão, 
até sapatos lá vi no outro dia”. 

O casal de Bochum, cidade 
a 20 km de Dortmund, na Ale-
manha, ficou num dos melho-
res hostels do mundo em plena 
Rua Augusta durante a estadia, 
o terceiro classificado no top dos 
“Melhores em 2013” liderado 
por Lisboa, The Travellers House. 
”Somos o casal mais velho que lá 
pernoita, gostávamos de conse-
guir deitar-nos cedo mas eles não 
nos deixam! Tivemos que nos 
habituar ao movimento.” Num 
Outono oscilante, Lisboa tem sol 
suficiente para agradar a turistas 
e visitantes. O casal alemão agra-

dece o bom tempo, diz que Lis-
boa é das cidades mais bonitas 
que conheceram e que “nem tem 
que se esperar muito em filas.” 

Exigência cosmopolita
Cem metros a norte, no períme-
tro mais turístico de Lisboa, na 
fila para comprar pastéis de Be-
lém, Ísis Santos, contraria-os sem 
saber: “Esta fila é sempre assim 
tão grande?” É sábado e a juntar 
aos turistas estão os portugueses 
de fim-de-semana a aproveitar 
“A Melhor Doçaria da Europa” 
para El Pais. Ísis, estreante em 
Portugal, vem com o marido, 
José, que apesar de residente em 
Brasília tem descendência portu-
guesa e não é a primeira vez que 
está no nosso país. Algum orgu-
lho luso que lhe resta não gosta 
de sublinhar pontos fracos da 
capital e até confessa que a zona 
de Belém está hoje mais cuidada, 
“talvez por ser uma zona marca-
damente turística”. 

José veste um fato vincado 
retro e o longo e verde vestido 
de Ísis poderia perfeitamente 
ser usado numa passadeira ver-
melha. A cada passo que dá Ísis 
presta uma homenagem à calça-
da portuguesa com a honra de a 
pisar com os seus sapatos Gucci 
de salto altíssimo. Diz que lhe 
doem os pés e que preferia que 
a visita ao Mosteiro dos Jeróni-
mos pela qual esperaram “uma 

eternidade!” fosse sentada. Sorri 
e diz que anseia visitar a zona da 
Baixa que espera ser “mais cos-
mopolita”, quando José lhe mete 
o braço no ombro para avançar 
100 centímetros numa fila que 
ainda tem uns 100 metros.  

Alana Pais, com 22 anos apa-
renta ser uma rapariga com 
mundo e as histórias que conta 
confirmam que o seu Brasil de 
origem não foi a única terra que 
pisou. É moderna nos gestos, 
veste marcas dos pés à cabeça, 
o top justo DKNY, os ténis de 
salto compensado e a elegância 
com que se apresenta fazem-
na parecer uma modelo. Usa o 
cabelo apanhado, realçando as 
suas feições desenhadas, a cara 
vertical e o nariz fino. Alana não 
está sozinha, os pais foram ao 
McDonalds buscar Coca-Colas. 
Já estavam para vir a Portugal 
há muito tempo mas que têm 
preferido cidades “mais moder-
nas e cosmopolitas”. Não sabia 
que Lisboa foi distinguida como 
destino ideal para escapade-
las urbanas pelos World Travel 
Awards ou que, de acordo com 
a European Best Destinations era 
o “2º Melhor Destino Europeu”. 

Os seus grandes e maquilha-
dos olhos azuis vagueiam pelo 
espaço e pergunta se costu-
mam haver muitos mosquitos 
na zona. Uma marca conheci-
da de produtos animais orga-

nizou uma exposição canina e 
a natureza sente-se em força. 

Viaja muito em família mas 
confessa não estar muito atenta 
nesta estadia em Lisboa e explica 
entre risos nervosos que “por mo-
tivos pessoais” não está a apro-
veitar a cidade como gostaria. 
Quando chegam as Coca--Colas, 
Alana despede-se, mas sabe que 
quer voltar para conhecer o Sul, 
aconselhado por um amigo. 

Do sul desejado por Alana ao 
norte do país e até à data, o tu-
rismo de Portugal já conta com 
mais de 50 distinções, muitas 
mais em 2013 que no ano pas-
sado. No sul, o Algarve foi co-
locado no top 10 dos melhores 
“Destinos de Férias em Família” 
e o Alentejo distinguido como 
“Destino Obrigatório”. No norte, 
o Porto junta-se à lista dos pré-
mios, sendo classificado pela 
Lonely Planet como “O Melhor 
Destino Europeu de 2013”.

Grandes caminhantes
Na ciclovia que liga o Padrão 
dos Descobrimentos à Torre de 
Belém avistam-se uns sticks de 
caminhada, dois pares de botas 
Columbia, um panamá e um 
boné. Marine Candau e Denis 
Bourg são um casal francês na 
casa dos 50 anos e estiveram 
no Porto há dois anos. Soube-
ram da eleição do Douro como 
o “Melhor Itinerário Turístico 

Fluvial da Europa”, pelo The Hu-
ffington Post e foi precisamente 
com um dos cruzeiros pelo rio 
que ocuparam as suas férias em 
2011. Vêm de uma cidade nos 
arredores de Montpellier, no sul 
de França e a dificuldade no in-
glês não permite que dêem res-
postas muito completas. Chega-
ram a Lisboa há 3 dias e afirmam 
que, até agora, a têm preferido 
ao Porto: “Lá choveu muito!”. 

São turistas estudiosos, se-
guem os guias à risca, e têm evi-
tado os restaurantes italianos e 
indianos para onde dizem ser 
“constantemente aliciados” na 
Baixa. Marine diz que ainda só 
comeu bacalhau “Oh, j’adore!”. 

O casal francês assume-se 
amante de caminhadas e con-
ta de forma orgulhosa que têm 
feito tudo a pé. Planeiam ir a 
Sintra, passeio aconselhado por 
um amigo, que disse ser perfeito 
para eles, como se não fosse fácil 
adivinhar. 

Hoje continuam a marcha 
pela Linha do Estoril, esperam ir 
ver as praias, querem ver o mar, 
ou não fossem do sul. Dennis 
olha para o relógio desportivo e 
em francês pede à mulher que 
prossigam a descoberta desta 
cidade onde ”não deve ser nada 
fácil encontrar qualquer coisa 
má. Lisboa é realmente muito 
bonita e friendly”. E parece que 
mais turistas concordam.

O famoso “Triângulo Dourado” 

 do turismo da zona, com  

o Padrão dos Descobrimentos, 

o Mosteiro dos Jerónimos  

e a Torre de Belém

RITA PINTO
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O cheirinho a café invade todo 
o espaço quando o sobrinho de 
Emílio, Nuno Matias, também 
funcionário da Alvorada como 
manda a tradição na família, 
coloca a pedido de um cliente 
mais grão a moer. “Temos uma 
clientela fiel à casa, mas tam-
bém alguns jovens que vêm 
aqui à procura de algo único 
para oferecer ou mesmo para 
eles.”

Fundada em 1960, o negócio 
de família “Cafés e Chás Alvora-
da” vai resistindo à crise. “O se-
gredo não existe. Simplesmente 
não desistimos e tentamos ino-
var”, diz Emílio Azevedo, o res-
ponsável pela loja que também é 
café, pastelaria, adega…. “Desde 
o começo vendemos vários pro-
dutos, de tudo um pouco, temos 

Alexandra Guerreiro

“Continuaremos por aqui já que não conseguimos 
ir com a loja às costas”

Comércio tradicional 

Emílio Azevedo tem 65 anos de idade e 52 anos de trabalho na mesma Casa de Cafés Alvorada, no centro da Pontinha, concelho  
de Odivelas. Afinal, ainda é possível ouvir o som das antigas máquinas a moer grãos de café enquanto se escolhe também umas gramas 
de bombons ou de bolinhos secos

ANTÓNIO MACEDO

A bicicleta ideal para uma urbana exigente

Rita Francisco, de 27 anos, de 
estatura baixa e com ar frágil, no 
alto dos 8 cm de saltos, não mos-
tra receio em colocar um capace-
te no cabelo liso, nem de colocar 
a mão na massa, sob pena de da-
nificar as unhas de gel ao andar 
de bicicleta na cidade. Em Lis-
boa, as ciclovias permitem uma 
grande mobilidade, estão em 
franca expansão, e o cidadão co-
mum, começa a ganhar consci-
ência dos benefícios desde meio 
de transporte ecológico, com 
manutenção low cost, que privi-
legia o contacto com a natureza, 
e fomenta o exercício diário. Rita 
Francisco considera que “a bi-
cicleta é um meio de transporte 
bastante prático para ir trabalhar, 
evita o trânsito caótico das cida-
des, facilita o estacionamento, é 
um meio amigo do ambiente e 
divertido para o lazer”. E, sem re-
ceio de sujar as mãos, afirma que 
“ obviamente faria um workshop 
de mecânica”. 

Existem as mais variadas op-
ções de bicicletas para uso urba-

“Obviamente faria um workshop 
de mecânica”

Pedro Andrade Costa no, ou até misto; as convencio-
nais, eléctricas e dobráveis. As 
últimas permitem uma utilização 
mais polivalente, onde se pode 
combinar o transporte publico 
com a ciclovia. Uma condição 
privilegiada por Joana Cunha, 
de 29 anos, pele bronzeada e 
cabelo ondulado, botas All-star 
e camisa de xadrez, a residir em 
Sintra e a trabalhar num labora-
tório em Lisboa. “Uma bicicleta 
mais versátil e de arrumação fá-
cil seria perfeita para mim, uma 
vez que não posso prescindir do 
comboio”, sublinha a técnica de 
análises clínicas.

A escolha da bicicleta deverá 
ter em consideração a sua utili-
zação, já que o peso é relevante, 
mas não o mais importante na 
escolha final. “Compraria uma 
bicicleta leve, para subir melhor”, 
diz Rita Francisco, esquecendo 
que a bicicleta certa proporcio-
nará a utilizadora, boas e longas 
deslocações com todo o confor-
to, e com menos dispêndio de 
energia. Rita Francisco igual-
mente afirma que “O ideal seria 
combinar a mobilidade com o 

lazer”, e aí sim, o peso pode ter 
importância, caso se opte por tri-
lhos mais sinuosos.

Por outro lado, Raquel Carva-
lho considera a bicicleta “ ideal 
para pequenos percursos que fa-
ria a pé”, já que o percurso de casa 
ao trabalho com cerca de 10km 
de distância seria impeditivo. 
Fumadora e apreciadora de car-
ros rápidos, de sabrinas e vestido 
longo, a terapeuta ocupacional, 
de 34 anos, confessa que “o meu 

receio são as subidas”. Contudo, 
a cidade de Lisboa é clicável, 
uma vez que só tem 20% subi-
das. Hoje, as ciclovias circundam 
toda a cidade, proporcionando 
uma grande mobilidade e rapi-
dez de movimentos.

Para uma utilização citadina, 
a bicicleta deverá ter algumas 
características especificas, um 
pneu de estrada, mais fino e liso 
que o de montanha, para rolar 
melhor, bem como possuir mu-

A moda e o funcional nas ruas da cidade

danças, para adequar o anda-
mento da bicicleta ao desnível 
do percurso, no caso das mulhe-
res existem quadros próprios, 
onde o tubo superior é mais 
baixo. Apesar de no dia-a-dia, 
Rita Francisco seguir tendências 
estéticas, na escolha da sua bici-
cleta abdica da imagem em prol 
do conforto, afirmando que “a 
estética é o menos importante”. 
Mas os departamentos técnicos 
e de design das marcas, traba-
lham a par na concepção do 
melhor produto possível. Cada 
vez mais uma bicicleta pode ser 
atraente e extremamente fun-
cional, máxima que vai de en-
contro ao desejado por Raquel 
Carvalho, que “privilegiaria uma 
bicicleta confortável e estetica-
mente apelativa”.

      A bicicleta começa a ganhar 
espaço na vida citadina, e as mu-
lheres estão atentas, já têm uma 
consciência ecológica e sabem o 
que querem. Privilegiam o fun-
cional, o prático e o estético, e 
avançam sem qualquer receio 
para uma nova tendência mun-
dial.

para qualquer gosto.” De café a 
chás, bombons, amêndoas, no-
zes, avelãs, bolos secos, rebuça-
dos, vinhos, licores e whiskeys. 
“O truque é apostar nos produ-
tos que os grandes hipermer-
cados não comercializam. E a 
venda avulso é a nossa imagem 
de marca e, simultaneamente, a 
nossa mais-valia.” 

Um quebrar da rotina que 
Emílio nunca discute quando 
cumpre a tradição do Natal. 
Anualmente, o pequeno comér-
cio tem de pedir autorização à 
Câmara Municipal para poder 
colocar luzes e outros efeitos 
nas montras e na via pública em 
períodos especiais. Depois po-
dem concorrer a prémios para 
as melhores decorações, já que 
o Natal é uma das épocas altas 
da loja. E a Páscoa a outra. “No 
Natal vendemos muitos produ-

tos, de cafés a chocolates. Na 
Páscoa mais os chocolates.”

A três meses do Natal, fim 
de tarde de Outono, a clientela 

escasseia. “Há uns anos atrás, 
a esta altura do dia quase não 
se conseguiria entrar aqui, tal 
eram os pedidos. Vendíamos 
muito… e muito café!” Agora 
o símbolo dos tempos áureos 
está à entrada da loja. Um mo-
edor que em 10 minutos mói 
cerca de 20kg de café. Usava-se 
regularmente para moer café 
de mistura. “O poder de com-
pra era pequeno e por isso os 
clientes não compravam tanto 
café puro. Vendia-se mais mis-
turado… mas em grandes quan-
tidades, o que acabava por ser 
um grande lucro.” As pratelei-
ras continuam cheias de baixo 
a cima e em redor os cestos de 
verga armazenam garrafas anti-
gas de whiskeys ou bolinhos em 
pacotes prontos-a-levar.

Mudar a loja de local? “Não, 
nem pensar. Não conseguimos 

ir com ela às costas”. As pare-
des estão cheias de histórias, 
o chão de passos de clientes, o 
ambiente de aroma a café. E por 
ali vão permanecer à espera de 
dar os bons dias aos fregueses 
“que têm sempre razão”. 

Um cliente sai com um paco-
te de papel aromatizado pelo 
café moído há poucos minu-
tos e um saquinho de papel 
recheado de bolos secos, lá 
guardados também há poucos 
minutos. E, agora, entram mais 
três vizinhos para beber “um 
cafezinho”. É assim o dia-a-dia 
da Casa de Cafés Alvorada que 
quer cumprir o que prome-
te num anúncio antigo. “Nós 
somos o verdadeiro comércio 
tradicional”, lê-se numa trave 
de madeira no teto que já aco-
lheu gerações de consumidores 
locais. 

Uma nova tendência ciclista invade as cidades, e as mulheres acompanham este movimento.
A limitação física, o conforto, a estética e a versatilidade são fatores determinantes na escolha  
da bicicleta ideal. Afinal, que bicicletas querem as mulheres?

Emílio Azevedo, a cara da Casa  

de Cafés Alvorada há meio século
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A vida de duas crianças com deficiência mudou o mundo de Vera e Débora, dois  
dos rostos da Associação Nós que trabalham contra a indiferença e pela inclusão  
de pessoas com necessidades educativas especiais 

Voluntários pela  
inclusão da deficiência

Crianças com necessidades educativas especiais perdem apoio no ensino regular

“Nós somos o espelho uns dos outros”, é a aposta dos profissionais e voluntários da Associação Nós 

DR

O medo é o ponto de partida. 
Vera Silva, 32 anos, recua até ao 
momento em que iniciou o seu 
trabalho como professora no 
ensino especial, há seis anos, na 
sede da Associação Nós. E conta 
o que mudou em si no processo 
de aceitação da deficiência, 
confessando que “houve alguma 
resistência inicial”. Na realidade, 
“a diferença pode-nos chocar, 
mas por não sabermos lidar com 
ela.”

A meta é a confiança. A 
aceitação por parte do outro é 
uma conquista, quer de quem 
cuida, quer de quem recebe 
cuidados. “Estas crianças não 
estão formatadas. O desafio é 
chegar a elas… passar as barreiras 
físicas e da comunicação”, 
pretende Vera, diariamente, no 
trabalho que desenvolve com 
crianças com trissomia 21 e 
paralisia cerebral. “Aprende-se 
a ver a diferença como positiva”, 
conclui. Em Débora Castro, de 
32 anos, sente-se o entusiasmo 
quando diz que “vê-los quebrar 
as suas próprias limitações”, é o 
que de mais positivo identifica 
no seu trabalho de voluntariado 
com pessoas com deficiência na 
Associação Nós.  

A Associação Nós é uma 
Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) que, 
desde 1982, atua nos concelhos 
do Barreiro e da Moita, com sede 
no Lavradio. Tem como missões 
promover a inclusão social 
de pessoas com deficiência e 
apoiar crianças, jovens e famílias 
em risco e/ou desvantagem 
social. O Centro de Atividades 
Ocupacionais (C.A.O.), o Centro 
de Recursos para a Inclusão 
(CRI), a creche “Os Pirilampos”, 
o Centro de Apoio Familiar 
e Aconselhamento Parental 
(CAFAP) e o lar “A Nossa 
Casa” são serviços que a Nós 
disponibiliza para dar resposta às 
necessidades desta população. 

Todos os dias 
são especiais
No hall da sede da Associação 
as portas dos gabinetes, da 
secretaria e da cozinha estão 
abertas e vê-se gente a trabalhar 
em todo o lado. No jardim, 
uma árvore chorão destaca-se 
no relvado, com o escorrega 
ao centro e cultiva-se uma 

Reportagem
Vanessa Mateus

horta com produtos para as 
refeições. A sala de Snoezelen é 
um espaço multissensorial que 
tem o objetivo de estimular os 
sentidos. O colchão de água, os 
espelhos e as colunas de água e 
luzes multicolores − através de 
estímulos sensoriais controlados 
− desenvolvem o autocontrolo, 
a autonomia, a motivação e 
acalmam. 

Na sala de aulas estão a auxiliar 
Carla e duas das quatro crianças 
do grupo: Bruno, 13 anos, e Sofia, 
de 14. Neste dia faltam Samir e 
Maria. A sala tem a forma de U 
invertido e os aniversários de 
todos têm data marcada numa 
das paredes coloridas da sala. 
Nas mesmas, onde surgem 
desenhos feitos pelas crianças. E 
aquela cartolina na qual todos os 
presentes carimbaram as mãos 
pintadas com cores do outono. 
Na extremidade direita há um 
computador e uma mesa com o 
lugar de cada aluno assinalado, 
na oposta situa-se a zona onde as 
crianças dormem a sesta. 

Bruno tem a cara coberta de 
uma pomada branca para o 
tratamento de um eczema da 
pele. Quis saber quem entra pela 
primeira vez na sala. A paralisia 
cerebral de Sofia não a impede 
de reagir aos estímulos. Os seus 
olhos negros vivos seguem 
os movimentos ao seu redor. 
“Aprendi a ver o quanto ganho 
diariamente com estes alunos. 
Eles ensinam a flexibilidade e 
a paciência”, revela Vera. Para 

Débora, na Nós “todos os dias são 
particulares.”

Bruno pede a Vera para brincar 
com os bonecos da série Ruca. 
Ele já conhece o desafio de 
encaixar as peças: dos membros 
à cabeça, passando pelo tronco; 
monta as três peças e olha para 
o Ruca pela enésima vez. “Não 
tem cabelo!”, observa. A seguir, 
atira tudo para o chão. Apanha 
e volta a empurrar da mesa para 
o chão. Do rosto de Bruno já se 
reconhecem as feições.  

Retrocesso  
na integração
Bruno e Sofia estão entre as 
mais de 8% de crianças com 
necessidades educativas 
especiais que esperam pela 
sua inclusão no ensino regular. 
A portaria n.º 275-A/2012, de 
11 de novembro, determina 
que os alunos com currículos 
específicos alternativos, que 
frequentam o ensino básico, 
passam a ter cinco horas letivas 
semanais nas escolas regulares e 
as restantes 20 horas nos Centros 
de Recursos para a Inclusão 
(CRI) ou numa IPSS. “Trata-se 
de um retrocesso no processo de 
inclusão de crianças e jovens com 
deficiência no ensino regular”, 
reagiu indignada a Associação 
Portuguesa de Deficientes (APD). 
Por outro lado, a Direção da 
Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial estima 
“que estão colocados cerca de 
menos 25% de professores de 

educação especial em relação 
ao ano passado”. Vera lamenta 
a facilidade com que se fazem 
juízos do comportamento 
dos alunos com necessidades 
especiais no ensino regular. 
“Quando uma criança faz 
barulho ou atira algo para o chão, 
pode ser frustração, mas também 
poderá ser a forma que tem de 
comunicar”, esclarece. Para Vera e 
Débora, as mudanças começam 
em cada um de nós. 

Bruno sente-se cansado 
e pede para dormir. Vera 
aconchega-lhe o corpo e canta 
baixinho as canções que ele já 
ouviu. Sofia dá sinais de que 
as reconhece, enquanto Carla 
a prepara para dormir. Bruno 
solicita uma canção a seguir à 
outra para que a professora Vera 
não pare de cantar. É mais uma 
tarde em que Bruno luta contra 
o sono. Inesperadamente, da 
respiração pesada levemente 
sincopada, Bruno acalma e 
adormece. 

 A intervenção através do 
afeto e do toque é a melhor 
forma de chegar às pessoas com 
deficiência. O trabalho que Vera 
realiza “está focado em todas as 
áreas do indivíduo.” Sente bons 
resultados com as técnicas de 
reiki, que utiliza como forma 
de harmonizar o espaço e as 
crianças. Na associação valoriza-
se as pequenas conquistas. O 
tempo não existe. Para Débora, 
“ali não se controla, ali vive-se. 
Vive-se o agora.”  

A associação Nós estimula 
e desenvolve competências 
através do trabalho em grupo. 
A interação de técnicos e 
voluntários é fundamental para 
a inclusão. Débora confessa 
que neste trabalho conjunto se 
aprende a “dar mais valor ao 
que se tem, à vida e às pessoas.” 
Para ela, o contacto com pessoas 
com deficiência “ muda a nossa 
própria disposição.” 

Débora não vê na sua 
atividade profissional 
um impedimento para o 
voluntariado. Sente que “há 
sempre tempo e uma forma 
de o fazer.” Há seis anos letivos 
que Vera Silva, licenciada em 
ensino básico, opta pelo ensino 
especial ao aceitar o pedido de 
destacamento na Associação 
Nós. 

Os voluntários da associação 
mobilizam-se anualmente 
para várias ações, que têm 
como objetivo permitir à Nós 
continuar a dar resposta às 
necessidades destas e de outras 
pessoas. Nas atividades que 
realizam junto da comunidade, 
Vera explica que “a recetividade 
perante a deficiência começa 
com a nossa atitude. Nós 
somos o espelho uns dos 
outros”. Se mostrarmos leveza 
e que estamos à vontade com a 
deficiência, as pessoas, em geral, 
aceitam e colaboram.” Para 
Débora, “o voluntariado é um 
compromisso.” Na Associação 
Nós, “somos uma família.”
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LUÍSA NASCIMENTO

Alerta do Relatório da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco

A figura pequena e o rosto de 
menina, cheio de vida, facil-
mente podem confundir-nos. 
Maria João tem 22 anos e um 
percurso escolar muito dife-
rente da sua estatura. À medida 
que vamos conversando a voz 
de Maria João fica miudinha, 
trémula. As mãos acompanham 
as palavras que de forma fugaz 
explicam um pouco da sua tra-
jectória escolar. “Eu chumbei 
quatro vezes. Numa das vezes 
foi por faltas, outra por mau 
comportamento… falta de em-
penho. E na última vez por não 
ter conseguido ter positiva no 
exame de matemática. Desisti.”

Maria João não é caso úni-
co. Portugal é o país da União 
Europeia com a taxa mais ele-
vada de abandono escolar pre-
coce (41,1%), mais do dobro 
da média europeia (18,1%). No 
primeiro semestre deste ano o 
número de novos casos de ab-
sentismo e abandono escolar 
em Portugal aumentou para 
3147 comparativamente aos 
2505 de 2012 espelhados no Re-
latório da Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jo-
vens em Risco.

Maria João desistiu do ensino 
regular no 9º ano, aconselhada 
pela sua directora de turma e 
inscreveu-se na Escola Profis-
sional da Amadora. A escola fica 
numa zona industrial. A rua é 
estreita, quase que deserta, com 
edifícios num tom acinzentado. 
Ao fundo da rua, os vários gru-
pinhos com idades similares 
aglomeram-se à entrada da es-
cola. Todos vestem e agem da 
mesma forma, aparentemente. 
Está calor. Elas imperam, de cal-
ções de ganga, curtos, rasgados. 
Eles de calças justas e t-shirts 
decotadas com cores vivas que 
contrastam com os ténis Adi-
das, quase sempre escuros.

Já lá dentro, num dos muitos 
corredores avista-se pelo vidro 
da porta uma sala pequena, 
intimista. “No ensino regular 
aprendes… aprendes se estive-
res atenta. Os professores não 
puxam por nós, não têm a pa-
ciência como no curso profis-
sional. Aqui é diferente… tem 
muitos pontos positivos. Os 
formadores dão-nos incenti-
vos. Não fazemos tantos testes, 
porque grande parte do curso 
é prático… os formadores não 
mandam trabalhos para casa 
porque compreendem que a 
nossa vida é complicada.” 

Ao contrário da disposição 
habitual das salas de aula aqui 

Chumbo final

Luísa Nascimento

Depois de várias reprovações, uma das saídas encontradas por muitos jovens é o ensino profissional.  
A motivação dos conteúdos e uma exigência mais prática pode ser o caminho mais curto  
para atingir o 12º ano

as mesas estão dispostas na 
oval, fazem um círculo ao cen-
tro da sala. A relação horizontal 
docente e discente é um dos 
pontos positivos no ensino pro-
fissional apontado por Maria 
João. “Começamos 37 no início 
do curso, agora somos 11, mes-
mo aqui as pessoas desistem.”

Aumento do abandono 
escolar
Os números avançados pelo Re-
latório da Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jo-
vens em Risco, no seu relatório 
de 2012, apontam que uma das 
principais causas para o aumen-
to de casos de abandono escolar 
é o alargamento da escolarida-
de obrigatória para o 12º ano. A 
esse respeito Maria João foge à 
regra. Poderia ter ficado pelo 9º 
ano mas não baixou os braços. 
“Sempre quis tirar pelo menos 
o 12º ano”, remata com orgulho.

Chegam outros alunos. Da-
niela e Hugo, namorados, estão 
de mãos dadas. Nas mãos livres 
trazem copos descartáveis com 
o “café do almoço”. Ela sorri e 
sem vergonha exibe o seu apa-
relho  dentário, os olhos ver-
des brilham quando encontram 
os da Maria João, já uma amiga. 
Hugo é alto e magro, parece 
pouco à vontade, pouco fala-
dor, não pára de brincar com o 
piercing preto que traz no lábio. 
Com as mãos nos bolsos do seu 
casaco verde-tropa, afasta uma 
cadeira e senta-se o mais dis-
tante possível. Prefere observar.

A chegada de Rafael anima 
Hugo, já não é o único rapaz. 

Rafael traz nos seus olhos ne-
gros muita vivacidade. Irrequie-
to, com um sorriso contagiante, 
sem perguntas começa logo a 
contar histórias, quando se lem-
bra que tem atrás de si Silvana, 
a quem abraça. Silvana ri-se e 
afasta-o. Cautelosa, senta-se no 
espaço vazio e lá fica quieta, ca-
lada. Todos eles têm em comum 
o facto de terem reprovado qua-
tro a cinco vez e quase que pelas 
mesmas razões. 

pressa revela que hoje estuda 
por necessidade. “Para ter o 12º 
ano… chega-me!” À volta, os co-
legas que acreditam que ele po-
deria ir mais longe. Rafael, que 
era o único que estava em pé, 
senta-se. A postura muda signi-
ficativamente, cabisbaixo, con-
fessa: “Sempre fui inteligente e 
com boas notas… desisti no 6º 
ano porque não gostava da for-
ma como os professores despa-
chavam a matéria. Fiquei cinco 
anos sem estudar porque o meu 
pai foi despedido da empresa 
em que trabalhava… fomos para 
França…” O silêncio apodera-se 
da sala.

O retrato escolar de Silvana 
tornou-se preto e branco no seu 
9º ano. Hoje com 22 anos e uma 
filha de cinco , Silvana Mou-
ra, desistiu da escola quando 
soube que iria ser mãe e, aci-
ma de tudo, por não se sentir 
motivada. Era a quarta vez que 
iria chumbar, a segunda pela 
mesma razão. “Senti-me des-
motivada… no meu primeiro 
9º ano chorei quando vi que ti-
nha chumbado. Foi injusto. No 
segundo esforcei-me… sério…
não faltava… queria passar…era 
uma das mais velhas na minha 
turma… esforcei-me mesmo 
e não consegui porque a nota 
do exame de matemática pôs 
em causa o percurso escolar de 
todo ano”, diz magoada. 

Silvana é apenas uma de mui-
tos estudantes com dificuldades 
nos exames nacionais de portu-
guês e matemática, já que as mé-
dias dos exames do ensino bási-
co desceram em relação a 2012, 
conforme os dados divulgados 
pelo Ministério da Educação.

“Não quero 
 ir para a faculdade”
Maria João, Daniela, Hugo, Ra-
fael e Silvana ilustrarão a amos-
tra futura e representativa da 
tendência verificada no con-
curso de acesso ao ensino supe-
rior deste ano que dá conta de 
que existem menos candidatos 
e mais vagas nas instituições, 
comparativamente a 2012. “Não 
quero ir para faculdade… o que 
vou lá fazer?! Vou lá passar a mi-
nha vida!”, remata Hugo Lopes. 

As vozes sobrepostas são unâ-
nimes. Ninguém acredita que 
irá continuar os estudos depois 
do curso profissional. “Neste 
país se tens estudos estás no 
desemprego, se não tens estás 
no desemprego, de nada te vale 
estudar… não existe reconhe-
cimento. Agora lá fora sim, tal-
vez…” remata Daniela Janeiro. 
Todos concordam em silêncio.

Silvana e Rafael estudantes do curso de Gestão Comercial

Na pequena roda de conver-
sa todos mostram uma grande 
vontade de partilhar. Falam uns 
por cima dos outros, cortam o 
raciocínio de quem fala, apro-
veitam os detalhes uns dos ou-
tros para contar a sua história. 
Mas Rafael Pereira, 22 anos, 
destaca-se, começa por se im-
por e explica que desde cedo 
soube que o que queria para si 
e não era estudar. Os colegas 
calam-se. Sorriso brejeiro, de-

Daniela e Hugo escolheram o ensino profissional para contornar o desemprego

LUÍSA NASCIMENTO
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Reinventar parcerias escolares

A Academia do Futuro é uma 
associação educativa de direi-
to privado e sem fins lucrativos 
que tem como principal ob-
jetivo a prestação gratuita de 
serviços de formação, apoio e 
acompanhamento educativo, a 
crianças e jovens carenciados, 
desde 2012, a intervir nas esco-
las lisboetas.

A Academia vive do contribu-
to de tutores voluntários, jovens 
estudantes universitários ou já 
licenciados que procurem me-
lhorar o aproveitamento escolar 
e o comportamento das crian-
ças da sua cidade. Kamilla Silva, 
directora e amiga dos fundado-
res - Charles-Philippe d’Orléans 
e Alcides Mendes – com uma 
licenciatura em gestão de mar-
cas, ajuda a criar todo o projeto. 
A estratégia feita em 2012 pre-
via o apoio a 25 crianças por 25 
tutores em duas escolas. Esta 
foi idealizada para perceber so-
bretudo o funcionamento da re-
cente organização, fazer ajustes 
e tentar aumentar o número de 
escolas para quatro. E resultou. 
Assim, com cerca de 15 tutores 
em cada escola, 60 crianças es-
tarão a ser ajudadas por 60 tuto-
res este ano lectivo (2013/2014), 
a competir com as 25 crianças 

Uma Academia com futuro 

Adriana Correia

A realidade portuguesa regista uma das maiores taxas de absentismo, abandono e 
insucesso escolar. Para contrariar a tendência, um grupo de jovens voluntários quer 
abraçar as maiores cidades do país em parceria com as escolas

Charles Philippe d’Orléans visitou os primeiros tutores voluntários

do ano anterior. Com uma nova 
previsão a apontar para 105 em 
2014 e 150 em 2015, o futuro da 
Academia cresce “a olhos vis-
tos”.

Kamilla decide embarcar 
neste desafio, acreditando dar 
o exemplo a outros voluntários 
uma vez que também ela ajuda 
estas crianças de igual modo. 
Pela definição de voluntário 
pelo art.3º da Lei 71/98, de 3 
de Novembro, “o indivíduo que 

de forma livre, desinteressada 
e responsável se compromete, 
de acordo com as suas aptidões 
próprias e no seu tempo livre, a 
realizar acções de voluntariado 
no âmbito de uma organização 
promotora”. 

Na Academia do Futuro, os 
voluntários têm uma formação 
inicial e continuada ao longo do 
ano lectivo. Para Kamilla Silva, a 
importância deste acompanha-
mento, tal como em qualquer 
área do voluntariado, passa 
pelo princípio que o voluntário 
quer ser útil mas precisa de ser 
guiado. 

Apesar do pouco contacto di-
recto com as crianças, Kamilla 
afirma ser uma experiência ex-
traordinária para os tutores: “Eu 
tenho uma fórmula que repito 
sempre: jovens, inteligentes, gi-
ros, que se envolvem em vários 
projetos, muitas vezes traba-
lham em part-time, estão nos 
escuteiros, nas associações de 
estudantes, têm hobbies e ainda 
têm tempo e vontade de fazer vo-
luntariado é o melhor exemplo 
para qualquer cidadão e, sobre-
tudo, para uma criança em difi-
culdades. Dá-me imenso prazer 
conhecer estas pessoas. E os pe-
quenos grandes sucessos alcan-
çados pelas crianças durante o 
ano lectivo são extraordinários.”

A entrada na escola pública, 
considerado o maior desafio no 
início despertou Kamilla. Todos 
nos diziam ser impossível por 
ser um mundo muito fechado 
e com muitas regras” mas, com 
conhecimento de projetos se-
melhantes a funcionar nas es-
colas públicas noutros países, 
Kamilla e os seus fundadores 
sentiram que as portuguesas 
teriam também de aceitar en-
tidades de fora, sobretudo que 
prestassem serviços de forma 
gratuita. 

A escola pública é exigente e, 
por isso, procura obter um pro-
tocolo oficial que a Academia 
do Futuro assegura. Pormeno-
res não são deixados ao acaso e 
parcerias com escolas vão sen-
do estabelecidas. 

As reacções dividiram-se. Por 
um lado, o contacto foi positivo 
com um grupo de directores re-
ceptivos à iniciativa e à organi-
zação. A necessidade de cortar 
despesas na empresa que gerem 
fala mais alto. Kamilla confessa 
ainda que para muitos directo-
res “a primeira coisa que que-
rem saber é se é gratuito”. Por 
outro lado, o contacto exigente 
com os professores, desconfia-
dos ainda com os processos da 
Academia pedem uma coopera-
ção, especial. 

Kamilla Silva, 
directora da 
associação, “o 
futuro cresce a 
olhos vistos”

Prémio Sakharov

O poder da 
educação: o 
exemplo da 
coragem 

Malala Yousafzai, a adolescente 
paquistanesa alvejada na cabe-
ça enquanto ia a caminho da 
escola, por defender o direito à 
educação das raparigas, não dei-
xou o mundo indiferente. Numa 
viagem do Paquistão resulta o 
Prémio Sakharov pela Liberdade 
de Pensamento atribuído pelo 
Parlamento Europeu, na edição 
de 2013.

Malala fez um apelo ao acesso 
à educação a todas as crianças, ao 
mesmo tempo que alertou para a 
realidade que afecta 250 milhões 
de raparigas discriminadas e vio-
lentadas apenas por serem do 
sexo feminino e que estão impe-
didas de ir à escola, num discur-
so realizado na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque. Com 
o xaile que outrora pertencera à 
primeira-ministra paquistane-
sa assassinada em 2007, Benazir 
Bhutto, a jovem activista destaca 
que “Um aluno, um professor, um 
livro e uma caneta podem mudar 
o mundo. A educação é a única 
solução. Educação primeiro”. 

Numa entrevista com o conhe-
cido apresentador do Daily Show, 
Jon Stewart, e, após Malala deixá-
lo sem palavras, este demonstra 
a sua vontade de adoptá-la, em 
tom de brincadeira. Ainda neste 
programa, a jovem recorda a sua 
história. “Em 2012, estava com 
o meu pai e uma pessoa avisou-
nos que, se eu pesquisasse o meu 
nome no Google, ia ver as amea-
ças que os talibã me fizeram. Eu 
não quis acreditar. Mesmo quan-
do vi as ameaças, não fiquei pre-
ocupada comigo mas sim com o 
meu pai, porque nunca pensá-
mos que os talibã fossem tão cru-
éis ao ponto de matar uma crian-
ça. Eu tinha 14 anos na altura”.

No dia 11 deste mês celebrou-
se o Dia Internacional da Rapari-
ga pelas Nações Unidas em que o 
foco da campanha foi o direito à 
Educação. Esse foi o tema do do-
cumentário Girl Rising, com his-
tórias de nove raparigas do Haiti 
ao Afeganistão. Com estreia no 
mesmo dia, contou com o apoio 
da organização Sapana (‘sonho’, 
em nepalês).

Adriana Correia
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João Ribeiro tem quase tantas horas de trabalho por dia como anos de vida. Aos 19 conseguiu 
um estágio numa das melhores agências de publicidade e design do país e hoje, com 20 anos, 
é independente, estuda, trabalha e tem um currículo invejável. Horas de vida pessoal, poucas

Ao ritmo da inquietação
Jovem criativo ganha 3º lugar no concurso Young Lions na categoria de design

Rita Pinto

Sara Teles

Mudou-se para Arroios há cerca 
de um mês. Até lá vivia em Se-
túbal,  mas os dias ficavam mais 
lentos. “Acordo uma hora mais 
tarde e ao fim do dia chego uma 
hora mais cedo a casa. Parecen-
do que não, faz muita diferença, 
principalmente porque a minha 
vida é cá em Lisboa e preciso de 
aproveitar cada minuto.” O 3º an-
dar do número 10 daquela rua é 
todo seu e muito seu. O recheio 
da casa é um misto de móveis Ikea 
e “kitschzisses”, provavelmente 
deixadas pela antiga senhoria. A 
porta entreaberta do quarto dei-
xa ver uma cama desfeita e roupa 
no chão. Entre risos desculpa-
se, dizendo “não tenho tempo!”

 “Visionário” desde novo es-
teve sempre ligado a projetos de 
empreendedorismo na escola 
e fora dela. Da Associação de 
Estudantes aos  encontros com 
amigos durante a adolescência  
que se tornavam num debate de 
ideias, a intenção era criar. “Des-
de sempre quis ser inovador, ti-
nha o sonho de mudar Setúbal, 
de a tornar uma cidade moderna. 
Passei muitas viagens de com-
boio a tentar magicar festivais, 
conferências… queria mostrar as 
minhas ideias.” Foi aí que nasceu 
“o seu primeiro filho”, a Exclama-
tion Produções, uma produtora 
de eventos que criou com um 
amigo e que levou muitos recém-
artistas à capital do choco frito. 
João tinha 15 anos na altura.
Hoje, as paredes da sua sala estão 

recheadas de ilustrações moder-
nas. Orgulhoso diz que são da 
sua autoria e conta a história da 
sua verdadeira paixão: o design. 
“Tudo começou quando encon-
trei um cd do Photoshop perdido 
lá em casa. Desde aí que fui fazen-
do umas montagens por brinca-
deira, que evoluíram para carta-
zes de festas e a Exclamation foi a 
oportunidade que tive de come-
çar a ganhar dinheiro com o meu 
design.” Desde sempre tentou 
arranjar a sua autonomia e com 
o design encontrou “a ferramenta 
para empreender com sucesso.”

Com um percurso escolar in-
consequente optou no secundá-
rio pelas Ciências mas o design 
continuava a exigir espaço. A 
resposta veio com a Publicidade 
e já frequenta o último ano desta 
licenciatura na Escola Superior 
de Comunicação Social. “Em 
pós-laboral, claro!”

No segundo ano do curso 
surgiu uma oportunidade na 
Brandia Central, agência encar-
regue da publicidade de marcas 
como a Vodafone e os CTT, e a 
determinação com que fala do 
seu percurso foi com certeza a 
mesma que o fez ficar. “Eu sou 
art director e imagino todos os 
pormenores da parte gráfica 
dos anúncios. Mas não é bem 
o que quero.” João sonha com o 
departamento de design da sua 
agência, “Eles foram os respon-
sáveis por alguns logotipos dos 
Europeus de futebol, é incrível!” 
Aposta no seu crescimento como 
freelancer e  chega a ganhar o 

mesmo numa semana que ganha 
num mês de trabalho na agência.

A sua postura é inquieta, como 
se o stress lhe saísse pelos poros. 
Este ano ganhou o terceiro lugar 
no concurso Young Lions na cate-
goria de design. “Os Young Lions 
são um sub-concurso nacional 
dos Lions de Cannes onde se 
premiam os melhores publicitá-

rios do mundo.” O primeiro lugar 
ter-lhe-ia dado oportunidade de 
viajar para a cidade francesa com 
regalias incalculáveis e um cur-
rículo mais rico que muitas for-
tunas famosas. Juntamente com 
um colega, foram a dupla pre-
miada mais nova do concurso, 
em contraste com as médias de 
idades que rondam os 26 dos ou-

tros galardoados. “Tivemos que 
recriar toda a imagem gráfica da 
Santa Casa da Misericórdia. Uma 
professora minha que esteve no 
júri e que pertence à Santa Casa 
confidenciou-me que o nos-
so projeto era o seu preferido.”

Na escola continua aplicado 
e confessa que o lugar estabele-
cido que já tem no mundo que 
estuda lhe traz algumas regalias 
nas aulas. “O mundo da publi-
cidade é um bocado promíscuo. 
Tenho colegas da agência amigos 
de professores meus e por aí em 
diante. Há muita gente que um 
dia está na agência X e noutro 
está na Y, é um mundo que se 
faz essencialmente de contactos, 
muito competitivo e rival.”

Apesar das irresponsabilida-
des que a idade poderia arras-
tar para a prática, fala do seu 
facebook quase como uma pá-
gina de auto-venda. “Mais que 
o currículo e pela importância 
das redes sociais hoje em dia é 
importante que a minha página 
faça um bom marketing de mim 
mesmo. Diariamente adiciono 
como amigos várias referências 
profissionais e é importante que 
o facebook seja um portefólio.”

Num poster vermelho na sala 
lê-se “Creativity is a lifestyle”. Não 
se vêm fotografias, nem registo 
da vida pessoal. “Tenho os fins-
de-semana para mim, mas con-
fesso que sinto falta. Quero uma 
família mas ainda tenho 20 anos, 
agora quero é ganhar o meu lu-
gar no mundo do design.” 

RITA PINTO

João exibe o diploma de “um dos maiores trunfos do seu currículo”

A açoriana, que aos 20 anos 
foi jornalista da Emissora Na-
cional, tornou-se um nome de 
vulto na cultura portuguesa. 
Escritora e poetisa, as suas pala-
vras tornaram-na imortal. 

O reaberto Botequim, bar que 
abriu no bairro da Graça em 1971, 
tornou-se um importante espaço 
de tertúlia onde se reuniam reco-
nhecidos nomes da política e da 
cultura nacional especialmente 
no periodo revolucionário. Na 

Deusa da ilha das rosas
Aniversário de Natália Correia

A poetisa conhecida  por fumar com boquilha e que defendia que a intervenção política era uma “obrigação 
dos poetas”, teria completado 90 anos de vida a 13 de Setembro

Sempre assumiu com em-
penho e frontalidade a defesa 
do papel da mulher e da cultu-
ra portuguesa. A liberdade foi 
sempre o fundamento do seu 
ideário político. Num dos po-
emas que escreveu durante o 
tempo da ditadura, aquando 
de uma ida ao tribunal, ilustra 
também o seu espírito rebelde 
“Ó subalimentados do sonho! A 
poesia é para comer.”

Não perdia uma oportuni-
dade de elevar o confronto, 
incluindo com mestria a for-

ça das palavras, como quando 
manifestou o pesar pela morte 
de Adriano Correia de Oliveira 
(intérprete do fado de Coimbra, 
falecido a 16/10/82). 

As palavras de Manuel Alegre 
em “Trovas do vento que passa”, 
tema que popularizou Adriano 
e se tornou numa espécie de 
hino dos estudantes de Coim-
bra no período de resistência à 
ditadura, foram então citadas 
por Natália: “Há sempre alguém 
que resiste, há sempre alguém 
que diz não”. 

passagem pelo mundo político, 
como deputada à Assembleia 
da República, deixou marcas de 
um registo único. A discussão 
era por vezes polvilhada com 
um toque de humor ao ilustrar 
em verso os comentários às in-
tervenções políticas de outros 
deputados e que constituíram 
as “Cantigas de Risadilha”, como 
uma que ficou famosa durante o 
debate do aborto em 1982  que 
dedicou ao deputado do CDS, 
João Morgado. “O acto sexual é 
para fazer filhos”, disse ele.
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Estudou Ciência Política e agora abraça Gestão  
e Marketing. Apaixonado por livros desde sempre,  
usa o rasgo de querer fazer novo e bem

“ Tudo é alterável”

Entrevista
Adelaide Saraiva

João Batista, jovem empreendedor aposta em editora alternativa

Aos 21 anos é escritor, editor 
e empreendedor. João Batista 
defende que a editora “Livros de 
Ontem” revela o melhor da sua 
aventura pela escrita e pela sua 
paixão por livros. Os prémios 
ganhos, o financiamento 
informal e as obras escolhidas 
mostram que, afinal, é possível 
“operacionalizar sonhos”. Sem 
dramas, sabe que ser jovem 
pode ser um estigma nos 
negócios, mas a sua motivação 
exige respostas inovadoras e, 
talvez por isso, aconselha a 
quem tem projetos na gaveta: 
“Arrisque!”
O próximo lançamento é 
sempre a melhor escolha 
de um editor empenhado… 
também é assim com “Cancro 
Com Humor”?
É verdade. Este livro, da autoria 
de Marine Antunes, pretende 
quebrar com os tabus e com as 
regras informais que existem 
nas publicações sobre cancro. 
Quer acabar com a forma triste 
e pesada desta doença, com 
um certo cuidado para não 
ofender aqueles que vivem 
ou já viveram a doença de 
perto. É uma leitura diferente 
com um certo humor, quer 
desdramatizá-lo para que se 
consiga rir dele e que, desta 
forma, se ultrapasse melhor a 
doença. 
É neste sentido que a “Livros 
de Ontem” se quer diferenciar 
no mercado?
Sim. Queremos apostar em 
projetos inovadores que têm no 
seu ADN a palavra inovação. 
Todo o conceito do livro desde 
a escrita até à capa tem um 
tratamento diferente do que 
já foi editado nesta área e 
queremos apostar em novos 
autores. Dar a possibilidade aos 
escritores porque todos têm de 
começar por algum lado. Nós 
queremos apostar em audiobook 
e entrar na era digital de vez, que 
em Portugal já vem um pouco 
tarde.
A necessidade de criar 
uma editora nasceu dessa 
motivação?
Quando tentei publicar o meu 
primeiro livro “O Grito de 
Quem Chora Lágrimas Azuis” 
não consegui chegar à fala com 
nenhuma editora. Tinha 18 anos 
e verifiquei uma grande falha de 
comunicação entre as empresas 
e os escritores. Publiquei em 
regime de autor, sozinho, cobri 

todas as despesas e fui eu que 
fiz toda a edição. Vi aqui uma 
possibilidade de criar uma 
coisa nova, mais adequada às 
necessidades das pessoas reais. 
E que falhas são essas?
As editoras agora são holdings 
que estão totalmente desligadas 
da sociedade civil. É muito 
difícil haver uma relação de 
proximidade do autor e do 
leitor com as editoras. E, assim, 
perde-se muita informação, 
contacto e muita potencial 
riqueza porque as editoras 
mainstream não prevêem a 
captação de novos talentos e o 
risco associado.

Os livros publicados dos 
autores portugueses são sempre 
os mesmos e a maioria dos 
livros que são publicados em 
Portugal são títulos comprados 
no estrangeiro que já provaram 
ser best sellers no seu país de 
origem. Até na literatura nós 
importamos em vez de criar a 
nossa própria riqueza. 
É um jovem escritor, 
empreendedor com uma 
editora que até já foi 
premiada… o meio aceita 
bem as suas novas propostas e 
o financiamento foi acessível? 
Ganhámos o prémio “Melhor 
Ideia de negócio FCSH Nova – 
Santander Totta” e o primeiro 
lugar no “The Next Big Idea”, da 
Sic Notícias. É uma sensação 
muito boa este reconhecimento 
em concursos com projetos 
inovadores em economia e 
gestão. Mostrou que a ideia tinha 
pernas para andar. 

As pessoas não dão muita 
credibilidade aos jovens que 
têm empresas e que querem 
inovar na área dos negócios, 
especialmente se não se tem 
raízes no meio. Mas há que dar 

João Batista no escritório da Livros de Ontem conseguido  

no concurso “Melhor Ideia de negócio FCSH Nova”

a volta…numa primeira fase 
conseguimos criar a empresa 
com o financiamento do PPL 
Crowdfounding Portugal com 
o qual conseguimos angariar 
1500 euros. Um ano depois 
da abertura da empresa, 
publicámos o nosso primeiro 
livro… tivemos de testar tudo, 
de nos familiarizarmos com os 
processos e com a organização 
do trabalho. E “Nós, Vida”, do 
Álvaro Cordeiro, está a ter muito 
sucesso… tem tido ótimas 
críticas.
Os “Livros de Ontem” dispõe 
também de uma plataforma 
para classificados de livros 
académicos…
Pela nossa atividade académica 
sentíamos que havia uma 
necessidade de oferecer uma 
ampla gama de soluções ao 
mercado… tal como o nosso 
slogan indica juntámos o 
antigo ao moderno. Não temos 
qualquer lucro em relação 
à compra-venda, o que nos 
suporta é a publicidade. 
Todo este sucesso só é 
possível por ter uma grande 
paixão por livros?
Sim, sempre gostei de livros, 
de ler e de escrever… até 
desmontei a secretária do meu 
quarto para dar lugar a uma 
estante para livros. Esta parte 
empreendedora veio da minha 
necessidade de operacionalizar 
ideias. Só temos uma vida, 
temos de arriscar. As ideias que 
mudam realmente o mundo, os 
melhores negócios nascem de 
pessoas que nunca sonharam 
com estratégias, mas têm uma 
paixão por determinada área e 
depois buscam conhecimento 
noutras pessoas que os podem 
ajudar a operacionalizar esse 
sonho, a torná-lo realidade.

ADELAIDE SARAIVA

“Sou independente 
desde os 17 anos”

Entrevista
Pedro Andrade Costa 

Dj André Prata

De um dia para outro viu-se 
dj, “foi por um acaso” que 
começou ainda adolescente 
e com 25 anos já tem uma 
carreira com quase uma 
década. Diz-se um artista, a 
música faz parte do seu mundo 
e a noite do seu dia. Motivado 
e lúcido, no segundo ano de 
Sociologia do ISCTE, voa entre 
trabalho, ginásio, família, 
namorada e amigos.
Como é que um miúdo se 
torna dj?
Sempre gostei de música, os 
meus pais adoram e passavam 
a vida a ouvir em casa, se não 
fosse dj seria bailarino de 
certeza. Em 1997, o meu irmão 
geria discotecas e levou-me 
com ele para um negócio que 
tinha no Algarve. Eu trabalhava 
nas luzes e ganhava vinte e 
cinco euros por noite... foi com 
esse dinheiro que comprei 
os primeiros discos. Durante 
a tarde, em vez de ir para a 
praia, treinava as misturas, e 
durante a noite observava os 
djs... aprendi sozinho e com 
vinil, que saudades! Mas foi 
complicado, era muito novo e 
não conhecia ninguém.
A experiência do irmão 
protegeu a entrada no 
mercado?
Proteger talvez não, mas foi 
sem dúvida o meu guia no 
meio... chegou a pagar-me 
para não aceitar trabalhos e 
não tocar por qualquer valor. 
Ele também foi o primeiro 
a contratar-me. Lembro-me 
perfeitamente... pagava-me 
100 euros por noite. E foi aí 
que comecei a ter público e a 
ganhar fãs do meu trabalho.
Recebe-se bem como dj?
Em alguns casos sim, mas em 
tantos outros nem por isso. 
Houve um boom de djs, tal 
como atores ou modelos, e 
isso dificulta o trabalho. Um 
dj de top internacional, chega 

a receber 100 mil euros por 
atuação, um dj de um bar 
em Lisboa pode receber 30 
euros. O mercado não está 
regulado, nós tentamos receber 
o justo, os empresários pagar o 
mínimo.
E os pais como reagiram?
Mal, criticaram o meu irmão 
por me ajudar. Muitas noites 
não me deixaram sair para 
tocar, ficaram mais exigentes 
com as minhas notas, foi uma 
verdadeira perseguição. Nove 
anos depois, já perceberam que 
é o meu trabalho, que o faço 
com profissionalismo e gosto, 
mas acima de tudo mostrei que 
tenho juízo.
Existe algum cepticismo 
sobre o carácter de quem 
trabalha na noite...
Esse receio tem razão de 
ser, mas não se pode tomar 
a parte pelo todo. É verdade 
que a noite tem muita gente 
vazia, que não quis estudar 
ou que se rendeu ao “barulho 
das luzes”, mas também há 
pessoas bem formadas, sem 
vícios que apenas procuram 
um rendimento. No caso 
dos djs é diferente, somos 
artistas e queremos atuar... 
trabalhamos  em variados 
horários e eventos. E o negócio 
da animação nocturna não é 
divertir mas sim vender álcool, 
o que potencia a alteração dos 
comportamentos, bem como 
a avaliação de quem trabalha 
no meio.
Ser profissional e viver da 
música, é um sonho ou um 
objetivo?
É um sonho sem dúvida, em 
Portugal poucos têm essa sorte, 
tal como em outras áreas, o 
nosso pais é muito curto para 
tanta oferta.  Daqui a 10 anos, 
até posso estar casado, com 
filhos e a tocar uns discos para 
os amigos. Agora, sou feliz, 
saudável, independente desde 
os 17 anos, realizado com o 
meu trabalho e vivo rodeado  
de quem gosto.

“O mercado da animação não está regulado”, sublinha André Prata
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Nobel da Literatura

Alice Munro 
é a 13.ª 
mulher 
premiada

Alice Munro foi a grande ven-
cedora do Prémio Nobel da 
Literatura 2013, anunciado no 
passado dia 10 em Estocolmo.

A canadiana de 82 anos ven-
ceu a corrida, numa lista com 
nomes como o do japonês Ha-
ruki Murakami e os americanos 
Joyce Carol Oates e Philip Roth. 
A autora, que é a 13ª mulher a 
receber o prémio, contou à te-
levisão canadiana CBC que foi 
acordada pela filha: “Sabia que 
era uma das candidatas, mas 
nunca pensei que fosse ganhar.”

Segundo o comité, Alice 
Munro foi escolhida devido à 
sua mestria «no conto contem-
porâneo» e «narrativa afina-
da caracterizada pela clareza 
e pelo realismo psicológico».

Munro recebera já alguns dos 
mais importantes prémios literá-
rios, incluindo o prestigiado Man 
Booker International Prize, ga-
nho em 2009, e era há muito uma 
candidata recorrente ao Nobel 
da Literatura. Hoje é considera-
da uma das principais escritoras 
da atualidade em língua inglesa.

A sua primeira colectânea de 
histórias, Dance of the Happy 
Shades, saiu em 1968 e foi um 
sucesso imediato, tendo ganho 
o mais importante prémio li-
terário canadiano e recebido o 
elogio unânime da crítica. O li-
vro seguinte, Lives of Girls and 
Women (1971), é ainda hoje o 
seu único romance, e é de opi-
nião geral que o livro se trata, 
na verdade, de uma sucessão 
de contos articulados entre si.

Munro publicou mais de uma 
dúzia de colectâneas de histórias 
curtas, muitas delas editadas em 
Portugal pela editora Relógio 
d’Água, incluindo a mais recen-
te, Amada Vida (Dear Life, 2012), 
traduzida pelo poeta José Miguel 
Silva.

Rita PintoA angariação de fundos para famílias carenciadas, através da criação  
do musical “Amigos para a vida”, marca os dias de Constança Fiúza,  
a fundadora do projeto ComVida, assegurando assim, a subsistência  
de muitas mães e filhos durante um mês

 “O objetivo para este ano  
é ajudar 50 famílias”

Entrevista
Teresa Ribeiro Filipe

Constança Fiúza, ComVida para o musical “Amigos para a vida”

Numa época de crise económica 
nacional, a solidariedade e a 
partilha podem nortear uma 
licenciada em Marketing e 
Publicidade, de 22 anos que, 
com a ajuda de outros jovens 
voluntários, criou o Projecto 
ComVida. E hoje muitos pedem 
ajuda... ao Apoio à Vida, que 
tem por base a ajuda de mães e 
seus filhos e que serve de rede 
ao projeto de Constança Fiúza e 
amigos. 

O projeto nasceu em 2012, 
chamava-se Visitas de Natal, e 
consistia em angariar géneros 
alimentares e produtos 
higiénicos para fazer cabazes   
destinados a famílias com 
dificuldades. Um sonho de duas 
jovens universitárias, Constança 
e Carolina Andrade, que 
entretanto cresceu com outros 
voluntários e agora quer estrear 
um musical.
A ideia das Visitas de Natal 
nasce primeiro e só depois é 
que foram à procura de uma 
instituição?
Exacto, a ideia de ajudar 
famílias levou-nos à procura de 
uma instituição que estivesse 
associada, e já conseguimos 
que 27 famílias tivessem 
mantimentos para mais ou 
menos um mês. Mas é muito 
difícil cativar ajuda... muitos 
projetos como o banco alimentar 
dependem da angariação de 
fundos e as pessoas, um pouco 
saturadas, tinham tendência 
para responder aos que já 
conheciam.

Este ano fizemos uma coisa 
diferente... o objetivo é ajudar 
50 famílias e para isso vamos 
organizar um teatro musical em 
finais de março.  

São atores amadores que se 
estão a estrear pela primeira 
vez, aos 12, 13 anos junto de 
outros mais velhos. Mas como 
temos seis meses de ensaio, 
tenho a certeza que vai ser 
muito profissional. Com o 
preço dos bilhetes compramos 

os produtos alimentares e 
higiénicos, abrimos  inscrições 
a voluntários, que vão entregar 
os cabazes às famílias, como no 
ano passado.

Vamos estar muito fortes na 
página do facebook, que já tem 
cerca 750 likes, e estamos a criar 
um site. Quando começarem os 
ensaios, o projeto será divulgado 
através do facebook, cada um 
põe o convite como fotografia 
de perfil e escreve os seus 
comentários. Será divulgado 
nas redes sociais e no passa a 
palavra, entre a família e amigos. 
Se tiverem alguma dúvida,  
temos um e-mail: infocomvida@
gmail.com.
Quais as parcerias/ 
financiamentos que vos 
apoiam?
Queremos ser profissionais 
e rigorosos no que fazemos, 
passar às empresas a nossa 
estabilidade. Primeiro, há 
que ativar a equipa de atores 
, já que  não vamos pedir um 
financiamento sem explicar 
aos patrocinadores a razão 
do seu investimento. A par 
da estrutura de equipa, tento 

estar em contacto com todos os 
departamentos.

Como directora geral, estou 
a tentar chegar a todos os 
lados, é essa a minha função. 
Depois há o departamento 
de comunicação que tem 
dois directores responsáveis 
por coordenar as equipas de 
produção, design e de criativos. 
Cabe depois a cada um criar e 
controlar a sua equipa.

Temos os directores de 
vendas, responsáveis pela gestão 
dos bilhetes, em princípio a 
equipa vai ser constituída por 
30 pessoas. Por ser uma IPSS, 
(Instituições Particulares de 
Solidariedade Social ) que não 
está autorizada a vendas, os 
bilhetes vão ser donativos. 

Na parte operacional,  temos 
os directores de teatro, um 
director técnico ,  encenadores, 
coreógrafos, cenógrafos, técnicos 
de som e de luz, um maestro e 
ainda responsáveis pelas roupas. 
É uma estrutura que está a 
ganhar uma dimensão enorme, e 
tem de ser controlada. Tentamos 
fazer  reuniões  semanais, para 
sermos coerentes.

Carolina Andrade, Directora do departamento de comunicação,   

e Constança Fiúza, Fundadora do ComVida

Como constrói  a sua equipa?
Quando convidei a equipa 
posso dizer que foi escolhida 
a dedo. Eram pessoas que 
eu acreditava que a partir 
do momento em que as 
convidasse iam vestir a 
camisola e assumir este projeto 
como se fosse delas. Aliás a 
primeira coisa que disse foi, 
fui eu que acordei para esta 
ideia, mas quero que sintam 
que o projeto é vosso. Tem sido 
assim, de facto a entrega deles 
e a dedicação tem sido brutal.
Quer continuar a actuar nesta 
área?
Completamente, sou de 
Marketing e Publicidade, mas 
identifico-me muito mais com 
gestão e organização de eventos, 
preferencialmente na vertente 
da responsabilidade social. 
Desde o segundo que entrei no 
ComVida e assumi este projeto, 
que não vou querer sair dele. 

Quero continuar a crescer, 
melhorar sempre. Agora 
vamos estar num auditório 
com capacidade para 700 
pessoas, mas daqui a uns anos 
queremos estar num Tivoli, 
ter três sessões em Lisboa e no 
Porto... é isso que quero fazer 
da minha vida.
Como se caracteriza a nível 
pessoal e profissional?
Sou pró-ativa, gosto muito de 
me envolver em projetos e dar 
a cara neste tipo de iniciativas. 
Levo os meus objetivos  até 
ao fim. O ComVida preenche-
me porque dá importância à 
família, um valor que defendo... 
sermos felizes dentro de casa 
e partilhar isso com estas 
famílias. Não descansei até 
encontrar uma pessoa que 
fizesse o guião, as músicas, e 
constituísse a equipa. Tudo num 
registo divertido, mas rigoroso, 
porque profissionalmente sou 
muito exigente, gosto quando 
uma pessoa me diz “sim 
quero entrar no projeto”, seja 
completamente fiel ao que disse. 
É o profissionalismo que leva ao 
sucesso dos projetos e que lhes 
dá força.


