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DA REAÇÃO À RESILIÊNCIA
INTERVENÇÃO DA DIRETORA
ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA

A

sustentabilidade ambiental é uma medida da nossa capacidade de sobrevivência enquanto
espécie e não é negociável. Em 2020, 22 de agosto foi determinado como o dia em que os
recursos do planeta já teriam sido esgotados para aquele ano em particular. Precisamos dos recursos
equivalentes a 1,6 planetas para mantermos os padrões de consumo atuais. Há diferenças enormes entre
países, mas a sobrevivência enquanto sociedade está em causa para todos.
Na sua encíclica Laudato Si’ o Papa Francisco faz um apelo claro: “Precisamos de um debate que nos una
a todos, porque o desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto
sobre todos nós […] Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental
acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos
outros.” É um facto que nos últimos 30 anos foram assinados inúmeros acordos no sentido de garantir
que a ecologia faz parte da agenda política, mas isso não tem dado mostras de ser suficiente.
A Terra já aqueceu 1ºC e o IPPC (Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas) prevê
que chegaremos aos 1,5ºC até 2050, um ponto onde é difícil perceber como a nossa civilização sobreviverá à desestabilização das estações, subida do nível do mar, alteração da
circulação térmica e extinção de espécies em geral.
A alimentação é um dos setores onde o impacto climático se faz sentir mais diretamente, mas ao mesmo tempo é uma das grandes causas do problema. A agricultura é
responsável por deflorestação, perda de biodiversidade, monoculturas que resultam em solos exaustos e erodidos, consumo excessivo de água e, claro, de energia.
A sociedade tem um manancial de conhecimento para tornar a produção
alimentar sustentável, mas as alterações em curso não são ainda à escala
necessária.
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JUSTIÇA

É preciso rever prioridades. É necessário integrar tecnologia, decisores políticos, agentes económicos,
cidadãos comuns, todos aqueles que estejam dispostos a mudar. O incentivo ao consumismo, totalmente
insustentável porque baseado em extração e descarte linear ao invés dos ciclos biogeoquímicos regulares
da natureza que garantem a regeneração, não pode prevalecer. Falta vontade aos poderosos?
Falta interesse aos outros? A urgência cada vez mais evidente comandará a volta de 180° que a humanidade pode e conseguirá fazer - juntos, e com criatividade, esperança e compaixão, inspirados pela visão
dum futuro comum.

Checks and Balances
em Tempos de Pandemia

Na Escola Superior de Biotecnologia e no seu Centro de Investigação CBQF escolhemos a sustentabilidade como pano de fundo para a nossa atividade. Esta prioridade não se esgota na investigação que
fazemos. É uma filosofia que se entrelaça com os nossos ciclos de ensino e demais apostas estratégicas,
promovendo abordagens sistémicas e interações entre pessoas, tecnologia, processos e organizações.
Acreditamos que só assim poderemos ter diplomados preparados para os desafios que os esperam no
futuro que já começou.

“Never le

good crisis g t waste”

Diagnóstico
PAULA CASTRO

DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA

Doutorada em Engenharia Bioquímica pela University
College London (1994), iniciou a sua formação superior
na Universidade Católica Portuguesa, tendo-se licenciado
em Engenharia Alimentar (1989). É Professora Catedrática na Escola Superior de Biotecnologia.
Os seus interesses de investigação incidem na biotecnologia ambiental cruzando diferentes áreas, desde a agroalimentar à saúde e bem-estar, em temáticas como a biodegradação de poluentes, tecnologias de tratamento e valorização de águas residuais e subprodutos da indústria,
fitorremediação, e desenvolvimento de bioinóculos para o
sector agroflorestal.
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O

sistema de justiça posto à prova pela pandemia, provocada pelo vírus SARS-Cov-2 de efeito e duração, ainda, imprevisíveis - vem sendo confrontado com desa os sem
precedentes: i) restrições que afetam não apenas os direitos civis e políticos, mas
também os direitos económicos, sociais e culturais, cujo impacto se tem revelado mais severo
nos grupos mais vulneráveis; ii) estruturais, porquanto abalou os alicerces do sistema, com os
atrasos processuais e a pressão de dotar o setor da justiça com os meios para fazer face à crise
sanitária e iii) a incerteza jurídica – normativa e jurisprudencial (hermenêutica, como loso a
na arte da interpretação).
Importa re etir como o poder judicial administra a justiça, em nome do povo - em tempo de
pandemia, como pode reagir a esta crise sanitária e que ensinamentos retirar da disrupção em
curso.

Importa reﬂetir como o poder judicial administra a
justiça, em nome do povo (…)
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LUIS LEMOS TRIUNFANTE
Juiz de direito. Licenciado e Mestre em Estudos Europeus pela
Escola de Direito do Porto e Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa. Foi Perito Nacional Destacado no Gabinete Português da Eurojust. Membro da
Coletânea de Jurisprudência da Casa do Juiz. Publicou duas
monografias (tese de mestrado e um Manual) na área da
cooperação judiciária internacional em matéria penal e diversos
artigos científicos em várias áreas do direito. Interveio como
conferencista em diversos seminários e conferências nacionais e
internacionais e tem colaborado na docência universitária de
cursos de pós-gradução e mestrado.

A

E

UESTÃO DAS PENAS
EM PORTUGAL
xistem temas que merecem determinado cuidado no seu trato e a questão das penas
encontra-se dentro desse leque, assim como todos aqueles que possam colidir
diretamente com direitos inerentes à vida humana.
perpetue levando, na maioria das vezes, às
conhecidas reincidências.

As penas, no geral, são vistas pela
sociedade como um “castigo”.

Resiliência e proatividade

P

artindo das premissas enunciadas, cabe ao poder judicial responder de forma resiliente e
proativa a esta crise sanitária, salvaguardando os direitos humanos, os princípios da
democracia e do Estado de direito.

Em tempo de incerteza e insegurança, é
missão dos agentes de justiça e dos Tribunais:
i) aplicar com equilíbrio e bom senso,
princípios estruturantes – humanismo,
legalidade, proporcionalidade, adequação
das medidas, a sua necessidade e duração,
igualdade e não discriminação; ii) priorizar a
proteção das pessoas, assegurando que as
novas medidas legais sejam aplicadas no
estrito respeito pelos direitos humanos,
procurando alcançar o equilíbrio entre
segurança pública e gozo de direitos e
liberdades fundamentais; iii) salvaguardar o
direito de acesso a um tribunal, a um recurso
efetivo - o sistema judicial deve fornecer os
recursos necessários para que os tribunais
possam cumprir as suas funções, enfrentar e
recuperar da pandemia, dotando-os dos

(…) cabe ao poder judicial responder
de forma resiliente e proativa (…)

meios nanceiros e humanos indispensáveis;
iv) estabelecer um diálogo permanente, com
o especial contributo da academia, com
criatividade, bom senso, capacidade de
adaptação e humanismo; v) desenvolver e
adaptar novas tecnologias, aperfeiçoar os
meios de comunicação à distância; vi)
receber formação sobre o novo ramo do
Direito – de emergência –, apostando-se na
formação online e; vii) pensar novas
medidas de gestão processual, caso aumente
a demanda judicial, numa ponderação e
separação equilibradas entre o court
management e o case management.

8

As penas, no geral, são vistas pela sociedade
como um “castigo”. Contudo, não era essa a
ideia que o direito penal teve em mente
aquando da sua criação. O legislador
português pretendeu acautelar um efeito útil
social quando as idealizou, encontrando
nelas uma forma de reabilitar o agente do
crime, de forma a que este, mais tarde, possa
ser reintegrado na sociedade. Existe,
portanto, uma pretensão dualista. Se por
uma lado, pretende-se dissuadir o agente da
prática do crime, por outro lado, admite-se a
necessidade de restabelecer a confiança da
comunidade na ordem jurídica.

Mas porque será que a pena não tem o efeito
reabilitativo pretendido?
Cabe-me, antes de tudo,
desmistiﬁcar o maior mito (…)
Cabe-me, antes de tudo, desmistificar o
maior mito do direito penal “... nenhum
indivíduo permanece preso mais de vinte e
cinco anos”, isto é falso.

Imagine-se que um indivíduo é condenado a
vinte anos de prisão por homicídio
qualificado. Encontrando-se a cumprir esta
pena num estabelecimento prisional, tenta
matar um outro recluso, sendo condenado a
sete anos de prisão por homicídio na forma
tentada. Mais tarde, agride um guarda
prisional, juntamente com outros reclusos,
somando às suas anteriores condenações uma
nova de cinco anos, por ofensas à integridade
física graves. Nenhuma destas penas supera

(…) esta visão consubstancia-se
bastante romântica à realidade
do país em que vivemos (…)

No entanto, esta visão consubstancia-se
bastante romântica à realidade do país em
que vivemos, tendo em conta que não
existem mecanismo suficientes, nem
eficientes, para que este efeito reabilitativo se
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os vinte e cinco anos, todas elas são
individuais entre si e todas terão de ser
cumpridas. Mas de que maneira? A resposta
é sucessivamente, a segunda só terá início
quando a primeira terminar e o mesmo irá
acontecer quanto à terceira. Assim, na
totalidade o indivíduo permanecerá mais de
vinte e cinco anos preso, ressalvando não ter
sido condenado nenhuma das vezes numa
pena superior a este valor.

Não me considero contra este mecanismo
jurídico mas insurjo-me relativamente aos
crimes que dele se podem aproveitar,
devendo existir uma linha firme onde apenas

Entendo, não obstante, a
relutância em aderir a
esta posição (…)

(…) insurjo-me relativamente
aos crimes que dele se
podem aproveitar (…)

Não podemos esquecer que o que faz de nós
humanos é a capacidade de racional e
logicamente tomarmos as decisões que levam
às ações. As vivências e socializações revelam
a complexidade do rumo das personalidades
dirigindo as reações que iremos ter em

crimes que não interajam intimamente com a
vida humana pudessem beneficiar deste
sistema. Não é obvio, portanto, que esta
suspensão cumpra a necessidade de
reabilitação do agente ou até que restabeleça
a confiança da população na ordem jurídica.

Vigora, no nosso país, um clima
de impunidade criminal (…)

Esclarecida esta ideia e passando para a
minha análise ao tema, esquecendo em parte
o meu estatuto de jurista, a problemática
prende-se principalmente na forma da sua
execução. Vigora, no nosso país, um clima de
impunidade criminal, as penas são curtas,
não são cumpridas na sua totalidade e muitas
vezes são até suspensas.

determinadas situações e distorcendo, por
vezes, as característica que nos distinguem
dos outros seres vivos.
Assumo que as respostas para estas questões
não serão facilmente encontradas, nem os
problemas resolvidos nos próximos cinco,
dez, quinze anos... Sem embargo, sublinho a
necessidade de continuar a refletir nesta
problemática, de procurar instruir a
população, revolucionar o sistema prisional e
fazer desta luta, uma luta de todos.

Francisca
Brochado
Francisca
Brochado
Aluna de Mestrado em
Direito da Empresa e dos Negócios

Um aumento da moldura penal, na
generalidade dos crimes, poderia cumprir de
modo mais eficiente a necessidade de
dissuasão. Entendo, não obstante, a
relutância em aderir a esta posição, estamos a
referir-nos a medidas que privam a
liberdades dos indivíduos, que limitam os
seus direitos fundamentais, todavia, deverse-á partir do pressuposto que os crimes não
serão cometidos. Existe uma luta intrínseca a
este tema, os direitos de quem lesa contra os
de quem foi lesado, sendo imperativo manter
uma harmonia e não suprimir uns em
detrimento de outros.

A suspensão da pena surge com o objetivo de
reduzir a sobrelotação das prisões, todavia,
encontramos aqui uma agenda económica
em detrimento da componente social,
fugindo, assim, consciente ou
inconscientemente ao propósito da
imposição do cumprimento de uma pena.
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EUTANÁSIA
EUTANÁSIA
EUTANÁSIA
RESPEITO, AUTONOMIA E DIGNIDADE:
A LEI DA EUTANÁSIA

SIM
NÃO

A FAVOR: BRUNO MAIA
CONTRA: PAULA RIBEIRO FARIA

POR BRUNO MAIA, MÉDICO NEUROLOGISTA E INTENSIVISTA E
MEMBRO DA COORDENADORA DO MOVIMENTO
“DIREITO A MORRER COM DIGNIDADE”.

O

Presidente da República pediu a veri cação de constitucionalidade da lei da morte
medicamente assistida aprovada pelo Parlamento. Ao fazê-lo, deixou claro que “Não
é objeto deste requerimento ao Tribunal Constitucional, em todo o caso, a questão
de saber se a eutanásia, enquanto conceito, é ou não conforme com a Constituição”. Fica assim
arrumado o principal argumento dos opositores da nova lei – o da inviolabilidade “absoluta” da
vida humana. Marcelo Rebelo de Sousa sabe, como aliás, todos nós, que se a vida humana fosse
“absolutamente” inviolável, então a lei da interrupção voluntária da gravidez seria
inconstitucional e o suicídio só poderia ser um crime, punindo aqueles que, falhando, atentam
contra a própria vida. Aguardamos agora que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre
algumas normas especí cas daquela lei que, mesmo sendo declaradas inconstitucionais, podem
voltar ao parlamento, onde serão modi cadas de acordo com o acórdão emitido. A eutanásia
será em breve uma realidade em Portugal.

Ao longo deste anos em que debatemos o tema, muitos foram aqueles que anunciaram o
armagedão com a vinda desta lei. Já estamos habituados, são sempre os mesmos. Os mesmos
que em 2001 nos disseram que a descriminalização do consumo de drogas iria tornar Portugal
um gueto europeu de tra cantes e consumidores – enganaram-se, o país é hoje um exemplo
mundial de políticas para a toxicodependência em que as mortes relacionadas com o consumo
são das mais baixas e a infeção por VIH entre os consumidores caiu a pique. Os mesmos que
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em 2007 nos garantiram que a despenalização da interrupção voluntária da gravidez iria
aumentar o número de abortos – enganaram-se, desde a aprovação da lei há uma queda
sustentada na ordem dos 10% e Portugal é o país da União Europeia com menor taxa de
abortos por cada 1000 nascimentos vivos. Os mesmos que em 2009 prometiam que o
casamento entre pessoas do mesmo sexo iria redundar em perversidades várias e destruição da
família – enganaram-se, como podem ver olhando à vossa volta, o mundo continua de pé e as
pessoas continuam a casar-se, a ter lhos e a constituir família.

Depois de todos estes episódios da vida pública portuguesa, co com a impressão que o que os
apologistas do armagedão ainda não apreenderam, foi a natureza do Estado Português. A nossa
Constituição, logo no seu artigo segundo, explica claramente que “A República Portuguesa é
um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de
expressão(...)”. Viver em liberdade e democracia implica necessariamente que posições
antagónicas coabitem. Os opositores da morte assistida têm toda a legitimidade para
expressarem publicamente os seus valores e até de tentarem convencer a restante sociedade, a
não recorrerem à eutanásia. O que não podem é querer leis que criminalizem quem vê o
mundo e a vida de maneira diferente. A lei da morte medicamente assistida é isso mesmo:
respeito pela autonomia e liberdade de cada um de nós, durante toda a vida, mesmo quando
estamos perto do m.

UM VOTO CONTRA.
POR PAULA RIBEIRO DE FARIA,
PROFESSORA ASSOCIADA DA FACULDADE DE DIREITO DA UCP,
MOVIMENTO STOP EUTANÁSIA

O

meu primeiro argumento – que podia ser o único – contra a lei da despenalização da
eutanásia coincide com o conteúdo do artigo 24º da Constituição que diz que “a vida
humana é inviolável”. A nossa lei não pune a tentativa de suicídio, permite o
testamento vital e a sedação terminal, mas em caso algum entrega a um terceiro o poder de
realizar, como dizia Torga num dos mais belos textos escritos em Portugal sobre a pena de
morte,” o único gesto absoluto que o homem pode fazer, e não deve nunca fazer”, o de matar
outro ser humano. Não existe um direito a morrer, ou o direito a matar outra pessoa. O direito
à eutanásia não faz parte do direito à vida, e não pode ser invocado perante o Estado, como já o
declarou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que também recusou o direito à
qualidade de vida como expressão do direito à vida.

O direito à vida é o direito mais importante, uma vez que nenhum outro direito vale alguma
coisa onde não há vida humana. A vida humana vale mais do que a liberdade. Mesmo que
admitíssemos que em condições de liberdade perfeitas o acto de matar valia o mesmo que o
suicídio daquele que não está em condições de renunciar à vida, esta conclusão caria sempre
impedida pela impossibilidade de demonstrar essa liberdade. Pois se toda a liberdade é
contingente, mais contingente se torna em relação a uma pessoa em sofrimento, que depende
de outras pessoas, que se sente só e deprimida. Por outro lado, não é possível esperar do médico
que seja juiz de processos internos isentos ou que de na o que constitui um sofrimento
intolerável ou irreversível (nem o médico é um executor da morte).

14

* Texto redigido antes da divulgação do
Acórdão do Tribunal Constitucional, sobre
esta matéria, a 15 de março de 2021.
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As vidas em sofrimento não valem menos. Não é possível admitir que a vida do doente vale
menos que a vida da pessoa saudável, que a vida do homem rico vale mais do que a do homem
pobre, que há vidas diferentes das outras vidas, e que é possível tomar decisões em função
destes critérios. A história tem exemplos destes, mas não são exemplos de que a humanidade se
possa orgulhar.
Para os que entendem que a liberdade vale tudo, ou que a compaixão para com aquele que sofre
é o motivo determinante desta lei, lembro-lhes que não estamos a decidir da não punição de
um acto concreto de matar, mas a legislar em termos gerais e abstractos, e que a lei gera sentidos
sociais. Os comportamentos que a lei permite vão perdendo o seu signi cado negativo, o que
aconteceu na Holanda que tem vindo a alargar o regime da eutanásia sem alterar a lei, e que
debate a possibilidade de entregar um comprimido mortal – o Drion - às pessoas com mais de
70 anos que estejam cansadas de viver. E na Bélgica, que já eutanasiou crianças. Devagar, vai-se
instalando a banalidade da morte, e vão-se alargando os critérios que permitem dispôr da vida.
Além disso, 70% dos doentes no nosso país não recebem cuidados paliativos. Os cuidadores
formais e informais dos doentes não têm apoios su cientes. É legítimo ao Estado consagrar o
direito à morte quando não garante adequadamente o direito à vida? A que pressões se
sujeitam os doentes e os mais velhos que podem desonerar os seus cuidadores com uma decisão
tão simples?
A mudança do paradigma valorativo de uma sociedade exige consenso ou uma maioria
consistente. Não foi feita uma re exão séria nesta matéria. Muitas pessoas não sabem o que é
matar a pedido (eutanásia activa) ou suicídio assistido, nem distinguem estas condutas de
formas de actuação permitidas. No momento em que esta matéria esteve em discussão, o país
esforçava-se por salvar vidas, não por encurtar tempos de sobrevivência. Este também é um
forte argumento contra a lei.
Má lei em má hora.

UM TRABALHO FOTOGRÁFICO DE TERESA NUNES
E UM POEMA DE MARIA INÊS FARIA
* Texto redigido antes da divulgação do
Acórdão do Tribunal Constitucional, sobre
esta matéria, a 15 de março de 2021.
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* Texto redigido antes da divulgação do Acórdão do Tribunal
Constitucional, sobre esta matéria, a 15 de março de 2021.

- Marília acorda sempre Virgílio com um beijo.

- Com a chegada da pandemia de COVID-19 os cuidados redobraram-se e
veriﬁcar os sintomas típicos de Covid passou a ser uma constante.

- Marília apara as sobrancelhas a Virgílio.

- Casa de banho com os equipamentos para o banho de Virgílio.

Quando A Distopia Se Torna Real
Quando a distopia se torna real,
Não se veem rostos
Apenas o sofrimento no olhar.
Quando a distopia se torna real,
A liberdade esmorece
E predomina a saudade.
Quando a distopia se torna real,
A esperança dispersa-se em pensamentos
De um futuro incerto.
Futuro incerto esse que vai ter de ser alcançado.
De uma forma ou outra, seremos maiores.
- Marília brinca com Virgílio para o forçar a andar e fazer exercício.

TERESA NUNES

MARIA INÊS FARIA
LICENCIATURA EM PSICOLOGIA - 1º ANO
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Personalidade
em

Destaque

D.
Há conversas pelas quais, ao longo da vida, seja ela longa ou curta — e, no
meu caso, tenho apenas vinte e um anos —, ansiámos. Por razões pessoais,
históricas, políticas ou religiosas. Personalidades que, nas suas áreas de saber
e de fazer, nos cativam, motivam e inspiram. É um privilégio imenso, nesta 3ª
Edição do Diurna., escrever sobre quase duas horas em que, numa tarde
solarenga de fins de Inverno, conversei com o Dr. António Lobo Xavier. A
Pessoa. O Advogado. O Executivo da Banca. O Comentador. O Político. O
Conselheiro de Estado E, até, por um momento do nosso diálogo, o breve
Professor de Direito Fiscal.

A VIdA
Aqueles que o conhecem e reconhecem no espaço público e mediático pela serenidade, por exemplo, do
debate na TVI 24, às quartas-feiras à noite, diﬁcilmente imaginaram a rotina de que se considera
incapaz de abdicar e que faz “à mesma hora, no mesmo dia”: “desporto de motos de todo o terreno,
ao domingo, às 9h30 da manhã”. Vinte anos contados, “são muito poucos os domingos em que não
estou com os companheiros no cimo do monte”. Se às motas e outras motorizadas juntarmos as
bicicletas de todo o terreno, a par de, por outro lado, uma confeção primorosa da
lampreia — tradição familiar que herda do lado da mãe — encontramos alguns dos
maiores prazeres da sua vida. “Quando olho para a velhice e para o fatal
envelhecimento, a coisa de que tenho mais medo é o ﬁm progressivo ou abrupto
desses prazeres.”

(…) a coisa de que tenho mais medo
é o fim progressivo ou abrupto
desses prazeres.

ANTÓNIO

LOBO XAVIER

Ao contrário do notívago que redige esta entrevista na
madrugada em que a conversa se deu, a nossa personalidade
prefere “trabalhar de manhã muito cedo” e nem como
estudante fazia grandes noitadas: “nunca fui pessoa dessas
artes” até porque “não rendo muito a trabalhar à noite, a partir
de uma certa hora”. A propósito dos quandos em que trabalha,
os comos surgem: “na minha secretária o que nunca falta é
desarrumação; a água submersa em livros e confusão”.
No âmbito de uma vida que se mostra divida entre Lisboa, Porto
e, há vinte anos, também pelo campo, no concelho de Penaﬁel,
estava curioso sobre onde escolheria exilar-se, imaginando que
(…) uma vida que se mostra divida entre Lisboa, o
Porto e, há vinte anos, também pelo campo (…)
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desse sítio não mais poderia sair e aos outros não seria possível voltar: “se tiver que escolher não ir a
mais nenhum desses sítios, ﬁcaria no campo”… mas, apesar da resposta pronta, pareceu-me que de
imediato se revigorava uma nostalgia urbana: “durante 24 anos fui a Lisboa pelo menos uma vez por
semana e, portanto, não sei bem se já me sentiria confortável separado de qualquer um desses sítios”.
metíamo-nos uns com os outros, estando um
na berlinda… era a vítima da sátira. Foi essa
troca de galhardetes e mordacidade, sem má
intenção, que talvez tenha conformado” o
savoir faire que hoje lhe notamos. A Circulatura
condimentou e apimentou essa faceta até porque
“nestes programas de debate, a não ser que os
temas sejam muito tristes ou socialmente
carregados, as pessoas precisam de ter algum
tipo de libertação”.

(…) sempre me ri muito, eu gosto de
uma boa piada, de uma boa ironia,
mordacidade.

Qualquer espectador atento e regular sabe de um
humor muito próprio que acompanha Lobo
Xavier. Numa conversa que teve com o Professor
Sobrinho Simões, sobre “o peso da
hereditariedade, da educação, da vida e das
nossas relações” conclui que “a educação e as
relações são 99% da conformação da nossa
personalidade”. “Talvez as pessoas não nasçam
com um certo tipo de humor” e, por isso, acaba
por reconhecer as palavras do dito cujo médico.
Numa analepse em que recorda com carinho o
Professor Diogo Leite Campos conta-nos do
conselho que este lhe deu: “já fez o essencial: já
estudou, já trabalhou, já tem as notas… agora
quero-lhe dar um conselho: não use carros
espaventosos e não se ria tanto.” Achava o
professor de Direito que “as pessoas não gostam
e tem uma certa inveja dos bem dispostos
permanentes”. O nosso convidado, em
retrospetiva, não se revê nesse conselho: “sempre
me ri muito, eu gosto de uma boa piada, de
uma boa ironia, mordacidade. Nunca perdi
nada com isso, acho eu.” A forja desse humor é
apontada à mesa de jantar, em casa, numa família
com mais quatro irmãos: “tínhamos o hábito de
nos rir muito, histórias de família, private jokes
e um dos nossos desportos, em cada refeição,

A decidir-se por um herói, ou ﬁgura que o tenha
inﬂuenciado pela admiração, arranja
respostas rápidas,
consoante as áreas:
antes de mais, o Pai; na
política, Francisco
Lucas Pires, pelo
discurso repleto de
“referências
políticas e
ﬁlosóﬁcas”, que
considerava uma
arte, “que me
fascinava, num
entusiasmo perto da
comoção” e, na música,
um g uitarrista , Eric
Clapton.

(…) o savoir faire que hoje lhe
notamos.
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A AdVOCACIA
Qualquer curioso que tenha visitado a página de apresentação do cocoordenador do departamento de
ﬁscal da Morais Leitão sabe de um trajeto que começa, enquanto sócio fundador, em 1989, na Osório
de Castro, Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo Xavier e Associados – Sociedade de Advogados. Um
escritório que parte da cidade Invicta, conquista terreno nacional e onde colaboraram vários nomes que
se relacionam intimamente com a Católica Porto, como será o caso do Professor Agostinho Guedes ou
do Professor Manuel Fontaine.
Aos advogados que apareceram da área jurídica
e ﬁscal a fazer-me umas perguntas sobre a
reforma eu não soube responder a nenhuma
dessas perguntas. Eu julgava que sabia
bastante, e tinha algumas bases teóricas, mas
não tinha a menor noção de uma grande
companhia e dos problemas práticos daquele
tipo de sociedades. Isso marcou-me muito.

A minha Estrada de Damasco, nesse
aspeto, foi na Mealhada, onde nos
encontramos.

Mal imaginava que a Sociedade tinha muito mais
que ver com a nossa Escola de Direito do que
aquilo que antecipara. Revisitando o início do
seu percurso como académico, passando pela
SONAE e, por ﬁm, chegando à fusão com a
MLGTS, aqui ﬁca o retrato — em que não me
atrevo a tocar ou deixar cair uma palavra —
transcrito:

A minha Estrada de Damasco, nesse aspeto, foi
na Mealhada, onde nos encontramos. Se
continuasse numa vida só académica talvez não
me sentisse completamente realizado.
Esse escritório é basicamente saído da
Católica. Os sócios fundadores, à exceção de
eu próprio, eram todos professores da Católica
ou alunos da Católica. (…) Estes decidiram
formar um escritório e tiveram a simpatia, ou a
lembrança, de me convidarem a mim. Foi um
acaso. Eles não conheciam ninguém, na
Católica, nessa altura, que fosse
suﬁcientemente especialista em matéria ﬁscal.
Mas podiam ter sido só os quatro, com
recursos locais, ligados à Católica… eu vim
estragar essa matriz.

“Eu tinha ideia - uma ideia que tive até muito
tarde - que queria seguir a carreira académica.
Não uma carreira académica exclusiva, eu tinha
gosto pela prática, mas sempre pensei que ia
seguir uma carreira académica. Nesse sentido,
tinha orgulho na Faculdade de Direito de
Coimbra, nas aulas que dava, no que estudava e
aquilo em que trabalhava. Ainda hoje tenho
uma saudade grande desses tempos.
Tendo sido colega de curso do Dr. Osório de
Castro, que deu aulas na Católica durante
muitos anos (…) um dia, ele pediu-me — ele
trabalhava muito com a SONAE, no seu início,
em meados dos anos 80 — que, por eu estudar
ﬁscal, pudesse ver de umas dúvidas da SONAE,
a propósito da próxima reforma ﬁscal.
Apareceu-me uma realidade que eu não
conhecia, as grandes corporações, com grandes
departamentos jurídicos e muito modernos.

Fundamos um escritório cujo principal cliente
era a SONAE, com os seus principais
problemas e questões da altura. Era muito
criativa e muito inovadora e isso é muito
(…) isso é um boost fantástico (…)
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Agora, se me pergunta se podíamos ter vivido
assim eternamente, sim, acho que sim. O que
nós notávamos é que, a partir do início da
década de 2000, os escritórios mais pequenos
ﬁcavam de fora das grandes operações que
envolvessem as organizações maiores, ou
instituições internacionais e outros escritórios
de lá de fora. Ora, se a SONAE não se
candidatasse a uma dessas grandes operações,
nós não éramos escolhidos. Esses negócios
precisam de equipas muito grandes ,
multidisciplinares, com o risco muito bem
calculado, com conhecimento alargado, que
reduza o risco do conselho dos advogados. Isso
foi uma das razões que nos levou à fusão.”

(…) nós é que lhe devíamos a eles
royalties pelo ensino e campo de
experiência.
importante para a proﬁssão jurídica: quando
um advogado tem um cliente muito criativo,
muito inovador, muito organizado e muito
informado, isso é um boost fantástico para os
advogados. Em jeito de brincadeira, o
Engenheiro Belmiro de Azevedo dizia que lá ia
pagando os honorários mas que a relação
estava invertida porque nós é que lhe devíamos
a eles royalties pelo ensino e campo de
experiência. Acho que ele tinha razão.

Abuso. (…) Essa é uma área de que eu gosto,
em que estudei até mais tarde, onde comecei a
tese de doutoramento… e confesso que, ainda
na semana passada, estava sentado a escrever
um trabalho sobre esse tema e o entusiasmo de
estar horas a escrever e a arranjar um
enquadramento lógico e a explicar porque é
que a Autoridade Tributária não tinha razão e
porque é que há substância lógica em certos
negócios económicos que aparentemente não a
revelam… isso pode deixar-me horas e horas
em frente ao computador, a trabalhar, com
gosto”.
(…) isso pode deixar-me horas e
horas em frente ao computador,
a trabalhar, com gosto.

Volvidos tantos anos de experiência, contacto
com o Direito, e com a prática, a novidade
transforma-se numa rotina e a rotina devota à
monotonia aquilo que, em tempos, fora do
maior interesse: o que é que ainda deixa agarrado
à secretária, um dos advogados mais notados do
país? Um aviso à navegação: fazendo jus aos anos
de experiência como um posto “há muitas coisas
para que eu não tenho já paciência (…) como
pegar do zero numa impugnação judicial, e
juntar os papeis todos”, mas esclareceu que tem
“paciência para ensinar, para corrigir, tenho
gosto, aliás; paciência para inspirar um estilo
de trabalho, de pesquisa, de relacionamento
com o cliente, de escrita”, como demonstrou
quando tiramos alguns momentos da conversa
para que me explicasse o conceito que exporia
imediatamente a seguir (entraríamos pelas
normas de Direito Fiscal a dentro e, para já, isso é
um mundo que ainda está a uns semestres de
distância).

Éramos muito amigos, nunca tivemos uma
discussão, nem uma zanga. Todos diferentes.
Métodos de trabalho completamente
diferentes, embora rigorosos e profundos. Por
exemplo, a divisão de lucros era feita através de
um expediente a que nós chamávamos de
’ditadura’: não havia métricas preestabelecidas,
em cada trimestre havia um ditador, que dizia
como é que o dinheiro tinha que ser
distribuído. E assim funcionava. Podíamos ter
queixas mas o mundo rodava e chegava a nossa
vez de exercer a ditadura.
Fomos, talvez, o primeiro escritório do Porto
que depois foi para Lisboa. Até aí funcionava
ao contrário. Temos essa glória do passado. E,
realmente, há alguma limitações que a
geograﬁa traz: (…) Portugal é um país muito
diferente, até nos métodos de trabalho. Por
exemplo, nas médias e grandes empresas do
Porto, o acionista está perto da operação; na
empresa típica de Lisboa, o acionista está
muito mais distante da operação. No Porto, os
preços são diferentes e o controlo dos
honorários. A relação é sempre muito mais
pessoal do que a estrutura organizada da
companhia.

Mais recentemente, na área dos family oﬃces,
numa área muito concreta e especiﬁca do
Direito, que engloba áreas como Família,
Sucessões ou Fiscal, tem feito aquilo que chamou
de preparação das próximas gerações a encabeçar
os atua is g randes g r up os e conómicos
portugueses, na medida em que acompanha o
que será o “dia depois de amanhã”. Nas suas
próprias palavras, descreve esta área de prática da
seguinte forma: “estamos a falar de uma
separação clara da proﬁssionalização gestão da
empresa e do grupo de acionistas. Uma coisa é
a família ser dona de sociedades, outra é, por
ser dona, estar misturada em toda a linha, na
gestão, na pessoa de ﬁlhos e netos e sobrinhos.
O controlo de grandes grupos tiveram que
começar a pensar num modelo de gestão
diferente do tradicional em que se mete a
família toda dentro do grupo. Não se quer
fechar a empresa à família, mas exige-se que o
acesso aos cargos seja feita por mérito e não
com base numa relação familiar. (…) Os
empresários e fundadores mais preocupados
com a sustentabilidade e a responsabilidade
social querem dar suporte às famílias onde
estas tenham um fórum onde possam dar a sua

(…) paciência para ensinar, para
corrigir, tenho gosto, aliás; paciência
para inspirar um estilo (…)

A propósito do que o entusiasma: “há uma área
do Direito Fiscal… a Cláusula Geral Anti-
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opinião sobre os negócios. Onde se possa tratar
da formação dos membros da família.
Envolvendo-os progressivamente. (…) Em
primeiro lugar, é uma forma de enquadrar a
família (…) dando-lhes um ambiente de
contacto com o legado.” Em suma, “é um tema
muito variado”. É um mundo que agrada o
comentador residente da Circulatura porque
“tem relações, tem direito, análise de
investimentos, por aí”.

eu concordasse com ela, já estava a peça feita.
Antes de a discutir comigo já tinha adiantado
esse trabalho”. Ora, esse não é o procedimento
mais comum. O “estagiário normal” opta
sempre por aguardar pela discussão, depois de ter
“anunciado a total disponibilidade para
conversar sobre o tema”. “Elogiei-lhe o quê? A
atitude: um assunto pequeno, de um cliente
desconhecido, que não volta a aparecer, e
tratou o assunto como se fosse um grande
cliente. Uma escrita madura, ou seja, com um
português muito cuidado e muita lógica (…)”.
Em suma: “não acho que seja possível ser um
bom advogado sem escrever bem português —
e não é apenas não dar erros. É tornar
inteligível o que se está a pensar. (…) Eu preﬁro
um advogado que sabe muito pouco,
preguiçoso a estudar, mas que tem uma escrita
a que eu, praticamente, já não acrescento nada
do que um sábio que não consegue articular o
seu pensamento.”
“O conhecimento, hoje, é uma espécie de
commodity. Um tipo bem informado, bem
organizado, tem acesso ao conhecimento todo
e o que precisa é de ter critério, sabendo usar
esse conhecimento todo.”

A entrar, à boleia, no futuro também dos
próximos juristas, mostrou-se muito elogioso do
Programa da Dupla Licenciatura, tendo aliás
apadrinhado o projeto logo no momento em que
a Católica Porto o propõe, apontando a
existência de “alunos fabulosos”: “pessoas
muito estruturadas, despachadas, ﬂexíveis…
impressionaram-me. Acho que esse curso se
está a mostrar um sucesso”. Em vez de elencar
uma lista de conselhos que daria para caracterizar
os pontos essenciais, por exemplo, do membro
ideal para a sua equipa, o Dr. António contounos algo sobre um elogio que, no próprio dia
desta conversa, ﬁzera a uma estagiária, formada
na nossa alma mater: depois de ter recebido um
pedido de ajuda na sua caixa de email, de uma
pessoa desconhecida, que aparentava precisar de
aconselhamento jurídico, na viagem de regresso
depois de uma ida à TVI, Lobo Xavier decide
que estaria disposto a socorrer a aﬂição de quem
o procurava. Por se tratar de uma matéria
intrincada, suscitou, no ﬁnal da semana, a uma
estagiária mais disponível, que ﬁzesse a devida
pesquisa, “pedi-lhe só para ela estudar”.

É preciso escolher um
modelo, também.
“É preciso escolher um modelo, também.
Olhar para as pessoas com quem trabalhamos e
ver quem faz bem o quê.”

O conhecimento, hoje, é uma
espécie de commodity.
Entregue o assunto na sexta-feira, passado o ﬁm
de semana, “na segunda-feira, perto da meia
noite, envia-me não só o estudo sobre o que ela
achava como a própria defesa do cliente. Caso

A BAnCA
Há um bocadinho a ideia de que os juristas e os números não são duas realidades que se possam imiscuir
bem, e com sucesso. A Dupla Licenciatura procura contrariar mas, ainda assim, a ideia subsiste.
Imaginar um advogado na administração de um banco é, portanto, querer saber como casaram estas
realidades tão distintas.
Administrador não-executivo do BPI, o Dr.
António Lobo Xavier, que diz ter sofrido do
“Síndrome do Impostor”, admite que foi “para
direito a fugir aos números”, os mesmos
números que acabaram a cair-lhe em cima.

para garantir a retoma económica, num cenário
pós-pandémico.
“A recuperação, em Portugal, precisa de
investimento. O investimento exige capital. O
tecido empresarial português é um tecido
descapitalizado. O que vai ser preciso é fazer
chegar capital às empresas. Como? Muita gente
diz que gostava que existissem mais sociedades
de capital de risco. Mas não há as suﬁcientes
nem a cultura do pequeno e médio empresário
para as entender. Podíamos ter a Bolsa?
Desejavelmente, o mercado de capitais podia
resolver esse problema mas também não temos,
infelizmente, cultura nesse sentido e o nosso
índice está muito limitado, havendo cada vez
menos emissões novas. Não vejo uma revolução
de curto prazo. Desta forma, a banca será
sempre um elemento indispensável ao
fornecimento de capital.”

“Eu gostei sempre de ter experiências
diferentes. E a experiência num banco é,
realmente, uma coisa completamente diferente.
É uma surpresa. (…) O conhecimento em
matéria de regulação que é preciso ter, para
conhecer minimamente o negócio, é uma carga
de trabalhos que as pessoas não fazem a menor
ideia.”
Apesar de não ser novo no exercício das funções
de administrador não-executivo, volta a
reconhecer que no âmbito de um banco, as
funções são realmente diferentes, até pela “forma
de apresentar as contas”.
As ﬁlhas evocavam muitas vezes o supracitado
conceito, típico em gestão: “o Síndrome do
Impostor é uma angústia que mesmo uma
pessoa responsável e proﬁssional sente quando
acha não percebe nada do que está a fazer, no
lugar em que está.” E este não é ponto dos
aventureiros… esses até não sentem muito o
síndrome, “a pessoa muito conscienciosa e
muito cumpridora sente essa angústia”. Alguma
vez se sentiu assim? “No BPI, sim. Mas acabou
por passar, como dizem os inglês, eventually”.

(…) o Síndrome do
Impostor é uma
angústia que mesmo
uma pessoa responsável
e profissional sente
quando acha não
percebe nada do que
está a fazer, no lugar
em que está.

Ainda quanto à Banca, um setor tão essencial no
âmbito português, acredita que será fundamental
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A POLíTICA
O nome
de António Lobo Xavier, antes de me despertar perceções em qualquer outra das áreas de que
A
POLíTICA
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“Foi um acaso. Ele era meu amigo. Eu tive
aquela oportunidade e ﬁquei. Estávamos em
1994.”

Chegado à futura Circulatura, abre o jogo e
confessa-se, junto dos seus companheiros. “No
meio da discussão acesa e divertida, eu, que os
tinha avisado para não pisarem o risco comigo,
comecei a entusiasmar-me e disse por duas
vezes ao Jorge Coelho ‘você parece que não viu
o mesmo debate que eu’! (…) Quando as
câmaras mudam de plano, para o Pacheco
Pereira, ele diz-me ‘se volta a dizer uma coisa
dessas eu revelo o segredo’. Mas não chegámos
aí.”

Por ﬁm, confessou-me: nunca hesitou quanto a
aceitar o desaﬁo. Porque era algo de que gostava.
Mesmo com a exig ência de preparar,
semanalmente, os vários temas de conversa.
“Não foi uma coisa que me deram por eu
merecer. Foi um acaso. Uma oportunidade. Eu
estava lá. É uma coisa que acontece muito na
vida.” — e a verdade é que a agarrou —
“também faz parte das carreiras escolher as
oportunidade e agarrá-las.”

Foi um acaso. Uma oportunidade.
Eu estava lá. É uma coisa que
acontece muito na vida.

Sumariadas mais de duas décadas de programa,
não esquece como os tempos da Troika se
concretizaram nos programas mais exigentes e
combativos. Pacheco Pereira e António Costa
eram implacáveis nas críticas que o deixavam
isolado no painel. “Foram tempos bastante
duros, onde as nossas discussões foram quase
ultrapassando o limite…”. Mas a batalha para a
ﬁgura centrista não era só essa: “tinha que
enfrentar aqueles dois, por um lado, e enfrentar
a minha gente que achava que não era
suﬁcientemente duro”. Por sua vez, o tempo
mais divertido é suscitado numa memória com
Jorge Coelho a protagonista. O painel da
Quadratura havia combinado acompanhar um
dado debate presidencial, pela altura da reeleição
do Presidente Cavaco Silva, servindo tal debate
de mote para o discussão no programa. Por um
grande amigo lhe ter pedido do seu tempo,
acabou por perder o tal confronto entre os
candidatos.

Tudo tem um ﬁm, naturalmente, e, portanto, até
esta participação pode cessar. Nesse sentido, e
apesar de ser sobejamente conhecido que o
painel toma decisões por unanimidade, quis
saber quem imaginava deixar no seu lugar, se lhe
dessem essa prerrogativa. Nunca tinha pensado
nisso, admite, e é, desde logo, mostra do apego
que tem a esta rotina que o leva sistematicamente
à capital. Mesmo assim, eu próprio adiantei um
possível novo ocupante: Francisco Mendes da
Silva. “Acertou numa grande probabilidade”,
disse, com um sorriso de quem, de todo em todo,
não mostrava tenções de precisar de invocar a
alternativa. Está pronto para continuar.

(…) ‘se volta a dizer uma coisa
dessas eu revelo o segredo’ (…)
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Foi muito curioso descobrir que, uma ou duas vezes por ano, revê um programa ou dois para “saber se
estou com tiques”. Tiques esses que, admitiu, às vezes não são embaraço pela pergunta… antes por
fatores externos: foi o caso do jogo do Porto, clube de que é adepto ferrado, quando este chegou à
Champions, deixando-o um tanto ou quanto distraído. Mas também os revisita quando conversa com a
irmã, “a pessoa que mais ouço”, nesta matéria, a Professora Rita Lobo Xavier, ou com o colega e amigo
de que já falámos, Francisco Mendes da Silva.
A propósito desta ideia de conversar sobre
programas, entretanto, soube de uma equipa
maravilha que deu respaldo à preparação que fez
para visitar o acutilante Ricardo Araújo Pereira,
deixando, a meu ver, o terreno desnivelado,
inclusivamente, em prejuízo do anﬁtrião: Francisco Mendes da Silva, novamente; Manuel Queiró,
Presidente dos STCP; e o Dr. Carlos Osório de Castro. A “task force que reuni à distância e que sabia
que nestas coisas não se pode falhar”.
A “task force que reuni à
distância e que sabia que nestas
coisas não se pode falhar”.

Membro do Conselho de Estado, por nomeação do Presidente da República, desde 2016, foi, nos
últimos dias, reconduzido. Esse convite “não esperava, de todo”. “Gostei muito. É uma experiência
fantástica. Mudou a feição do Conselho de Estado que estávamos habituados a ver apenas em
momentos muito críticos, como a dissolução da Assembleia da República. Este Presidente tornou o
Conselho de Estado num órgão de escuta mais permanente e mais regular. Passou a convidar,
inclusivamente, líderes e ﬁguras internacionais que tornou a experiência muito interessante.”
Obrigado ao absoluto sigilo a propósito daquilo que, ali, se discute, não podíamos levantar o véu sobre
conversa alguma. De todo em todo, de uma forma muito genérica e abstrata, entenda-se o seguinte: “o
Conselho de Estado mais delicado foi o do 1º Estado de Emergência. Foi aquele onde havia menos
consenso, mais opiniões divergentes, e que exigia uma fundamentação mais incisiva.”

S em nun c a t er p o s t o ta l p o s s i b i l i d a d e
completamente de lado, e sem nunca ter, também,
deixado a descoberto o seu plano de futuro nestas Fui sempre isto.
matérias, a ideia de voltar à política ativa não está E nunca fui outra coisa.
morta à partida. É, ainda hoje, um dos principais
trunfos da direita democrática, em Portugal. Pela
“lealdade e constância”, acredita que isso lhe dá espaço para ser ouvido. Revê-se no “equilíbrio, na
tolerância, no sentido de progresso, no Europeísmo”, de que falou Freitas do Amaral, em junho de
1974. Manteve-se ﬁrme e convicto nestas posições, mesmo quando o partido “para o qual nasci na
política” se desviava desta matriz. “Fui sempre isto. E nunca fui outra coisa.”
“Um segredo da coabitação entre o CDS e a Circulatura é não querer inﬂuenciar muito para que,
depois, não seja pressionado de modo alguma.” Aliás, “é uma das coisas de que aprecia no seu
partido.” E, sim, telefona para ﬁguras ativas, de quando em quando, para “perceber melhor, não ser
injusto.”

As FUndAÇÕes dO CAráTer

A RefOrmA (?)

Há uns anos, no Colégio Inglês, no discurso que
fez aos alunos, e de que cuja experiência guarda
ótimas memórias, disse que o lugar onde tinha
chegado devia-se a mais do que só estudo e
conhecimento. À urbanidade, elegância (num
sentido muito pouco superﬁcial e mais
cavalheiresco do termo) e saber-estar, ditas por
quem escreve, acrescentou: “lealdade, retidão,
tolerância, respeito pelos outros e o seu ponto
de vista, e uma boa comunicação das nossas
ideias. Coisas humanas que depois se reﬂetem
na nossa proﬁssão.”

Enquanto reformado, não se imagina a assumir a
versão de “banco de jardim ou a jogar ao
dominó”. E, por isso, uma eventual alternativa: a
Presidência da República?
“Não tenho categoria para isso. São precisas
outras qualidades. Nunca pensei nisso. Nem de
perto, nem de longe.”, pelo menos, aos olhos do
próprio. Não que esta ideia seja descartada, pelo
menos assim tão depressa, por uma mão cheia de
gente.

Tem sido apanágio, no ﬁnal de cada entrevista escrita, reiterar ao leitor o muito que ﬁcou por dizer e o
quanto a extensão da conversa se manifesta incapaz de comportar a riqueza daquela que foi,
genuinamente, uma das melhores experiências proporcionadas pelo Diurna.. Desta vez, não é exceção.
Desde outros temas que visitámos, às curiosidades e ensinamentos. Tanto ﬁcou por exprimir: umas
vezes, por necessidade, outras, por opção.
Não há, todavia, como negar o elementar: há Personalidades que merecem este Destaque porque
inspiram.
Nuno Brochado de Agarez
DIUrnA.
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Revisitar a Teoria dos Ciclos Económicos!

REVISITAR
A TEORIA
DOS CICLOS
ECONÓMICOS

O

Jornal Diurna. é um projeto multidisciplinar altamente meritório na medida em
que, através deste meio escrito, projeta e exponencia a discussão científica tão nuclear
à vitalidade de toda a comunidade académica. Ora, nas linhas que se seguem
apresentamos um fragmento desta reflexão, propondo abrir o caminho (e talvez, até, o
primeiro contacto) a uma nova (antiga no tempo, mas dissonante da proposta Neoclássica)
metodologia no estudo da economia: a visão da Escola Austríaca. O tema escolhido – a Teoria
dos Ciclos Económicos – é uma ínfima componente desta proposta metodológica que, desde
já, convido todos os leitores a melhor conhecer, estudar e compreender. Portanto,
resumidamente, a Escola Austríaca coloca no Homem e na sua Ação o estudo da Economia,
vocacionando-a para a verdadeira Ciência Social que representa este mesmo estudo e será
sempre nessa lógica que serão analisadas as relações entre os diferentes factos/agentes
económicos, inclusivamente a presente Teoria dos Ciclos Económicos.

D.
economia. Soma-se a isso o facto de que uma
expansão monetária não ser distribuída
igualmente. Assumindo que quanto maior a
quantidade de moeda na economia, menor
será o seu valor, acabas por concluir que os
que recebem primeiro o dinheiro recém

Soma-se a isso o facto de que
uma expansão monetária não ser
distribuída igualmente.

A Teoria Austríaca dos Ciclos Económicos é
uma teoria monetária, originalmente
desenvolvida pelo austríaco Ludwig Von
Mises (um dos nomes maiores da Escola
Austríaca), que, em breves palavras, sustenta
que os ciclos económicos e as respetivas
recessões são causadas pela criação de
dinheiro. Esta teoria tornou-se um
verdadeiro pináculo da tradição económica
austríaca, pelo que uma introdução aos seus
conceitos básico prefigura-se como essencial.

(…) o sobreaquecimento da
economia é útil para iludir as
pessoas de melhores níveis de vida.

criado irão utilizá-lo com um valor, porém,
conforme esse se difunde pela sociedade, irá
se desvalorizar, fazendo com que os últimos a
recebe-lo sejam os que menos poderão
aproveitá-lo e os primeiros os que mais terão
poder de compra elevado. Portanto ao
mesmo tempo em que há uma expansão de
crédito que gera menores taxas de juros, há

Começamos esta discussão com um
brilhante e explicativo parágrafo de Lucas
Losnak Harris (economista contemporâneo
brasileiro): “Bancos começam a criar crédito
que não têm respaldo em poupança (uma vez
que manipulam artificialmente a taxa de juro
induzindo o mercado a investimento), e
Bancos Centrais, influenciados por
governantes que visam somente o curto
pra z o , e stimu la m ma i s a in da e ss e
comportamento; esse respaldo se dá, pois, no
curto prazo, provocando aquecimento da

Logo, os Bancos Comerciais são
instituições ﬁnanceiras que servem
os seus interesses servindo os
interesses dos consumidores.

também a geração de inflação e uma
redistribuição desigual. Essa inflação é
reflexo de mais moeda em circulação e de
menores taxas de juros – o que gera um
desestimulo a poupança e maior atividade
económica a curto prazo, resultante de um
novo prémio (nova taxa de juros) e mais
consumo. O fenómeno da distribuição
desigual citada acima suporta a conclusão de
que a inflação, além de gerar uma
desvalorização da moeda, aumenta a

(…) conseguimos compreender que
as políticas monetárias estão,
tendencialmente, no centro de todas
as crises ﬁnanceiras (…)

(…) através deste meio escrito, projeta e exponencia a discussão
cientíﬁca tão nuclear à vitalidade de toda a comunidade
académica.
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desigualdade social, favorecendo os que
inicialmente recebem dinheiro e
prejudicando os últimos – normalmente os
mais pobres” (sic).

ideia utópica de eterno crescimento
económico, a taxas elevadas, é um equívoco
Por exemplo, no caso de uma
baixa da taxa de juro pelo
Banco Central (…)

Logo, os Bancos Comerciais são instituições
financeiras que servem os seus interesses
servindo os interesses dos consumidores. No
entanto, os Bancos Centrais não têm por
base essa função empresarial; são (antes)
guiados por razões político/económicas,
com claros objetivos definidos, utilizando

dos nossos governantes – será,
provavelmente, útil para aquecer comícios e
ganhar eleições: o sobreaquecimento da
economia é útil para iludir as pessoas de
melhores níveis de vida. No entanto, quando
os mercados e a estrutura viva que os
compõem necessitam de se corrigir, de
tempo a tempo, através das suas crises
corretivas, que vão eliminando os elementos
desnecessários e ineficientes do próprio
mercado, essas correções (naturalmente
ocorridas com o arrefecimento da economia)
geram resultados que são nefastos e que
afetam de um modo impactante as famílias
(ou seja, os eleitores).

O problema nuclear (…) é antes, o
controlo estadual selvagem (…)

todos os instrumentos financeiros à sua
disposição para (tentarem) modelar o
processo produtivo das suas determinadas
regiões de influência – será precisamente este
dirigismo central que irá provocar uma
cadeia de decisões que, à luz dos
acontecimentos naturais, não poderiam ser
consideradas como racionais. A Escola
Austríaca a sociedade humana como sendo
uma superestrutura orgânica, que tem vida
própria e que resiste, inexoravelmente, às
modelações que lhe são impostas – este é um
axioma desta Escola de pensamento
económico que, em diversos modelos da
mesma, servirá como ratio de diferentes
justificações.

O problema nuclear não é o advogado
“capitalismo selvagem” que surge como
grande argumento em algumas sociedades
pós-modernas; é antes, o controlo estadual
selvagem – ele é a origem das, cada vez mais,
ciclónicas crises porque tenta corrigir,
modelar e criar situações que não encontram
lastro na humanidade e na própria
compreensão humana. Esse é o verdadeiro
drama da política - a incapacidade de
construir uma sociedade perfeita e, no
processo de a tentarem construir no curto
prazo (de modo a atingirem os objetivos
eleitorais), afastarem-nos dela no longo
prazo. Essa correção de origem central, na
medida em que irá alterar o natural tráfego

Assim, de acordo com uma perspetiva
histórica, conseguimos compreender que as
políticas monetárias estão, tendencialmente,
no centro de todas as crises financeiras e
económicas que, nos últimos tempos,
assolam as nossas sociedades modernas. A
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de relações entre os seus agentes provará ser a
atitude que, no longo prazo, impedirá de
trazer mais benefícios para uma maior
quantidade de gente porque se quebra essa
cadeia de acontecimentos que iriam
acontecer no mercado natural que, agora
com essa manipulação, se vê interrompido da
sua própria construção natural.

Por exemplo, no caso de uma baixa da taxa
de juro pelo Banco Central (tendo ele, o
Banco, vários mecanismos ao seu dispor para
tal), vai originar “moeda” disponível para a
banca comercial, que, vai tornar o crédito
mais barato. Assim, os investidores tenderão
a achar que se trata de um momento
indicado para esse efeito, pensando que os
aforradores pouparam a sua riqueza,
aumentando os períodos de investimento
(assim os investidores quererão levar a cabo

No entanto, e apesar do brilhantismo na
síntese de Lucas, creio que é necessário
deixar nesta secção mais umas notas sobre
alguns vértices destas Teoria. A primeira será
sobre o facto de taxas de juro artificialmente
criadas conceberem uma má (na medida em
que não corresponde à realidade) estrutura
produtiva. Será importante ressaltar que o
facto de o Banco Central, através dos seus
estímulos/manipulações (devido à taxa de
juro), estará, de modo automático, a levar à
criação de uma nova estrutura produtiva.

(…) esse dinheiro é reutilizado,
reinvestido e re-emprestado
várias vezes.
empreendimentos que darão resultados cada
vez mais futuros, estando o mercado “bom”
nessa altura para o consumo/absorção desses
mesmo investimentos futuros), estando, na
verdade, os consumidores aptos a consumir
mais naquele dado momento, transformando
um investidor racional num investidor
irracional, derivado unicamente por um
estímulo falso baseado em fatores políticos e
não baseado na verdadeira relação entre a
procura e oferta do mercado num dado
determinado momento. Essa mudança de
estrutura produtiva – com base no tempo –
faz-nos, com base no exposto, antever que
não encontrará respaldo no mercado de
consumidores porque não se baseia nos
pressupostos de mercado: o conhecimento, a
informação e a coordenação que
verdadeiramente seriam partilhados nas
relações de mercado.

(…) os bancos comerciais metem a
circular na economia mais moeda do
que aquela que existe no mercado.
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A segunda nota também será breve e referese ao sistema de reservas fracionadas. Os
bancos são obrigados a manter uma
percentagem mínima (fração) do dinheiro
que é depositado pelos clientes, podendo
emprestar o restante desse capital. Quando
um empréstimo é concedido, tanto o banco e
tanto a pessoa que recebeu esse empréstimo
vão classificar o montante como um ativo,
dobrando o valor original com base numa
definição económica. Então, esse dinheiro é
reutilizado, reinvestido e re-emprestado
várias vezes. Todo esse processo nos irá levar
à principal função do sistema de reserva
fracionária: “criar dinheiro novo” do nada. A
reserva fracionária encerra em si dois grandes
problemas: 1) cria moeda sob a forma de
crédito, gerando inflação; 2) é um sistema
fiduciário, arbitrário, propício ao desvio de
intenções e más informações sobre o
mercado. Na verdade, só nos interessa alertar
para o primeiro no âmbito da Teoria dos
Ciclos Económicos, sendo que o segundo
c r i a r á “a p e n a s” u m p e r i g o s í s s i m o
enviesamento das decisões e das assimetrias
de informações no mercado (que tem estudo
sistemático nas relações de informação e
conhecimento proposta pela Escola
Austríaca).

(…) a proporção entre consumo e
poupança ou investimento é
determinada pelas preferências
temporais das pessoas (…)

Assim, podemos compreender que os bancos
comerciais metem a circular na economia
mais moeda do que aquela que existe no
mercado. Necessariamente isso conduz a um
processo inflacionário porque como está a
ser criada moeda (estamos a aumentar o
volume de oferta de moeda) ela (a moeda)
tenderá a perder o seu valor (uma vez que se
combate a sua “escassez na praça”). A reação
automática (e lógica) é assumirmos que o
mesmo volume de moeda não consegue
comprar os mesmos volumes de bens em “t”
e “t+1”. Isso é inflação – é a capacidade da
moeda, como meio de troca, se deteriorar e
gradualmente perder a sua capacidade para
comprar bens, ou seja, uma deflação no
valor/força da moeda, levará a uma inflação
dos preços. Por outro lado, no processo
produtivo real nada fez com que se
aumentasse os custos, permanecendo a
mesma “tecnologia” em prática. Ainda, e por
fim, as pessoas, os agentes económicos,
internamente, continuam a valorar os bens e
as suas etapas produtivas da mesma maneira.
Porém, o bem que lhes permitia aceder a
esses mesmos bens é que se está a deteriorar,
com graves prejuízos para os níveis de vida
de uma determinada sociedade.

(…) depressão é vista pelos
economistas austríacos não como
algo que deva ser combatido (…)

Terceira e última nota, iremos abordar a
temática classificada como a “poupança
forçada”. A “poupança forçada” resultará em
investimentos que só são viáveis em função
da baixa taxa de juros e, como já explicado,
esses tendem a se dar nas etapas mais
d i sta nte s d o c onsum o fina l . Ess e s
empreendimentos, serão chamados de
“malinvestments.” Assim, no longo prazo a
situação não será sustentável porque uma vez
que os investimentos dependem de uma
determinada estrutura temporal, e estes
investimentos que só são viáveis e só
encontram rendibilidades internas devido à
manipulação das taxas de juro através dos
seus estímulos, eventualmente, na fase bust
no tempo não encontrão respaldo nas
expetativas do mercado. Nesse bust, e uma
vez que as estruturas temporais naturais não
são cumpridas, os investimentos acabarão
por fracassar porque não correspondem à
realidade pretendida e nem apresentam as
taxas de rendibilidade internas que seriam
expectáveis pelos seus investidores.
Inevitavelmente essa bolha irá rebentar e a
crise irá revelar a sua verdadeira face. Pior, de
manipulação central a manipulação central,
para irmos de crise mitigada a crise mitigada,
até à derradeira crise final que poderá colocar
em causa este sistema que tanto nos permitiu
progredir enquanto sociedade.

Como podemos compreender são vários os
fatores que podem contribuir para este
aquecimento e pôr em estado de convulsão a
economia de uma determinada zona. É nesse
sentido que recomendamos que seja
cumprida a lei de Rothbard: “a proporção
entre consumo e poupança ou investimento
é determinada pelas preferências temporais
das pessoas — o grau em que elas preferem
satisfações presentes ou futuras”.

Aliás, para terminar esta introdução à Teoria
dos Ciclos Económicos, recordamos as
palavras de Fernando Ulrich (economista
brasileiro contemporâneo): “a recessão/bust/
depressão é vista pelos economistas
austríacos não como algo que deva ser
combatido, mas como um processo pelo qual
a economia se ajusta após equívocos e
desperdícios causados anteriormente; essa
correção, por mais dura que seja, é a única
forma de se voltar à normalidade de
produção, de acordo com o desejo dos
c o n s um i d o re s”. A ss i m , a re g r a d e
acontecimentos quando verificada a
existência de dirigismo estatal tende a ter,
apesar da benemérita pretensão de se
resolverem problemas económico-sociais,
um resultado mais oneroso do que o mero
curso natural e corretivo das coisas e dos
mercados. Como se costuma dizer, “de boas
intenções, está cheio o Inferno”.

José Maria de Eça de Queiroz Couceiro da Costa
Estudante 5º Ano Dupla Licenciatura
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(…) estamos perante novas
Organizações Internacionais,
privadas, oligopolistas (…)

Estávamos a falar de Organizações
Internacionais. Todavia, estas novas
organizações devem ser reguladas por
entidades que ultrapassam os Estados
Soberanos, com o interesse público em
mente e não o lucro (perdoem-me mas não
consigo acreditar na autorregulação). Só
assim faz sentido - é mais eficiente (as redes
apenas têm de se adaptar uma vez) e mais
efetivo (pode-se pensar numa resposta
global).

Donald Trump, a dias de cessar a sua
governação, invadiram o Capitólio, a sede do
poder legislativo, de modo a impedir a
certificação dos votos de uma eleição que, a
seus olhos, era fraudulenta, apesar dos vários
tribunais que rejeitaram e indeferiram todos
os recursos e ações interpostas à justiça
americana.

De facto, repare-se que a grande justificação
para o Twitter suspender a conta de Trump

Contudo, o que me traz aqui hoje não é o
quão vil ou perigosa esta postura de um
presidente é ou como abala todas as
Instituições democráticas de um país. O que
me traz aqui hoje é que estamos perante
novas “Organizações Internacionais”,
privadas, oligopolistas, com um impacto
talvez muito maior do que aquelas que são
legitimadas pelos vários Estados Soberanos
do mundo.

(…) a grande justiﬁcação para
o Twitter suspender a conta de
Twitter (…)
foi o facto de esta não cumprir os Padrões da
Comunidade. Contudo, já há bastante
tempo que se pode considerar que esta não
os ia respeitando, e só mesmo recentemente é
que a rede social começou a avisar que se
podia estar a divulg ar informação
potencialmente falsa. A questão de facto não
é porquê, mas sim porquê agora?

Refiro-me, como é óbvio, ao Twitter, que
O Twiter é uma empresa, e como
qualquer empresa tem um ﬁm
último, o lucro.

O Twitter é uma empresa, e como qualquer
empresa tem um fim último, o lucro. É
importante notar que a suspensão da conta
de Trump só aconteceu quando havia a
garantia praticamente absoluta que este já
não ia ser presidente dos EUA. Aliás,
olhando para todo o leque de publicações
que foram sendo feitas por ele, a que

suspendeu a conta a Donald Trump, seguido
pelo Facebook, Instagram, entre outras.

Aqui há várias coisas interessantes a referir,
mas comecemos pelo princípio:
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provocou a sua expulsão, não sendo “boa”,
não é a mais polémica e, mesmo tendo em
conta a argumentação da rede, já houve
publicações feitas pelo ex-presidente que
provavelmente tiveram muito mais impacto
na espaço geopolítico, como por exemplo os
ataques a Kim Jong-Un.

Creio que a resposta deve ser total e global,
contudo, tem de haver tanto incentivos às
empresas para cumprirem com o disposto,
não usando em demasia a nossa informação e
respondendo de forma razoável (creio que o
bom senso é, na maior parte dos casos, a
chave) pelo que os seus utilizadores dizem e
fazem.

Portanto temos aqui uma decisão de uma
empre s a mu ltim il ionária que quer
efetivamente maximizar o lucro, apenas
intervindo em casos extremos como este em
que a base da democracia americana foi
abalada (talvez por sua causa), ou então que
afetam a sua reputação no espaço público, e
consequentemente o seu lucro no médio/
longo prazo.

(…) “Digital Services Act” (DAS),
onde se estabelecem linhas e
diretrizes sobre a Regulação.

Como tal, vou dar aqui um exemplo de uma
tentativa de resposta que pode ser um passo
na direção certa para a regulação do Espaço
Digital.

Então quem é que deve decidir quando é que
Refiro-me à União Europeia e ao seu muito
recente “Digital Services Act” (DAS), onde
se estabelecem linhas e diretrizes sobre a
Regulação. Pelo pouco que sei sobre este
documento proposto pela Comissão
Europeia, que ainda não está em vigor, querse que as Redes Sociais sejam em parte
responsáveis pelo que nelas é dito, mas
também se quer estas sejam vistas como
verdadeiros espaços de convívio público e
como tal regulados desta forma, em adição à

Então quem é que deve decidir
quando é que se passou a linha?

se passou a linha? Como é que fazemos com
que estas organizações não possuam um
poder tão grande sobre nós, que, a ser detido
por alguém, só deve ser detido pelo Estado?
Como evitamos que decidam o que está
certo e errado de forma indiscriminada?
Como o fazemos sem entrarmos numa
postura paradoxalmente anti democrática
em que banimos estas organizações
internacionais por nos estarem a atacar e
explorar?

(…) estas posturas extremistas
escalam em parte, por causa de
uma obsessão que é criada em
torno de um assunto (…)
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criação de incentivos financeiros à não
acumulação de dados

que deixa de acontecer quando vemos tudo
de forma unilateral.

Esse é o meu maior receio, a
cortina de fumo (…)

A possível resposta do DSA prende-se com a
limitação da acumulação de dados, de modo
a que estas redes não consigam criar um
perfil nosso tão preciso e assim não nos
possam influenciar tanto, mas também com
definições muito claras dos termos de modo
a que possamos estar todos na mesma
página, regulando coisas diferentes de forma
diferente, para que se protejam os
Consumidores/ Cidadãos Europeus.

Este último raciocínio acontece porque estas
posturas extremistas escalam, em parte, por
causa de uma obsessão que é criada em torno
de um assunto, na medida em há um desejo
por estas empresas para que nós passemos o
máximo de tempo possível a navegar. De
facto, é sabido que a melhor forma de o
conseguir é ir criando um perfil nosso com
os nossos dados, de tal forma que vemos
sempre conteúdo semelhante, que em
princípio nos agrada. O problema é que isso
pode-nos deixar de tal forma obcecados por
algo que não conseguimos ver a realidade de
forma inteira.

(…) a maior parte de nós vai
pensar duas vezes se tiver a
opção de escolher.
Talvez alguns não se importem com a sua
privacidade para terem acesso a conteúdos,
provavelmente, mais personalizados. Mas
penso que a maior parte de nós vai pensar
duas vezes se tiver a opção de escolher.

Esse é o meu maior receio, a cortina de fumo,
o fim do bom senso e da discussão saudável

Gonçalo Morais
Aluno do 3º ano da Licenciatura em Gestão
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(…) sentimento de indiferença e a desconﬁança generalizada nas
instituições (…)

não raras vezes têm de se deslocar centenas
de quilómetros até ao consulado ou
embaixada mais próxima, por outro
permitiria à população de grupos de risco
para a covid-19 votar com máxima
segurança.

D

uzentos e sete anos depois de ser invadido pelas tropas britânicas, o Capitólio dos
Estados Unidos volta a ser palco de confrontos. Contudo, se no primeiro caso foram
os célebres red coats a tomar de assalto e queimar o histórico edifício, a seis de janeiro
foram os próprios cidadãos a protagonizar a invasão. O resultado certamente foi menos
dramático, mas os valores postos em causa realçam uma sociedade cada vez mais dividida.

Vejamos agora, do outro lado do atlântico, o país à beira mar plantado. Corre o risco de se
equivocar o observador mais incauto que, comparando o caso americano com as eleições
presidenciais Portuguesas de 24 de janeiro, assuma que só em Portugal se vive uma democracia
estável. Não é o caso. Aliás, o índice do The Economist, que retira à nação lusitana a tão
almejada categoria de democracia plena, apenas vem confirmar o que qualquer um percebe ao
ver os números da abstenção.

Urge então saber por que
razão quase tantas pessoas
em Portugal se abstiveram
de ir às urnas (…)

razão quase tantas pessoas em Portugal se
abstiveram de ir às urnas como os que
votaram nos EUA.

A primeira reação, instintiva nos tempos
atuais, é culpar a pandemia. As pessoas têm
medo de sair de casa. O risco é demasiado
elevado. Não é de todo descabido. Mas será
esse risco diferente de ir ao supermercado, ou
a um encontro com elementos externos ao
núcleo familiar? As evidências não apontam
nesse sentido. Por outro lado, quase dois
terços dos eleitores americanos exerceram o
direito de voto. Urge então saber por que

Pessoalmente, encontro duas razões. A
primeira prende-se com a incapacidade
(nada surpreendente) de o Estado Português
se adaptar a novas realidades. Enquanto em
inúmeros países o voto por correspondência
é uma prática banalizada, no caso nacional
este método não é sequer permitido para
eleições presidenciais. Se por um lado a sua
implementação permitiria a redução da
abstenção esmagadora dos emigrantes, que

É crucial a função proativa deste tipo de
movimentos apartidários, cuja essência tem
como única força motriz a recuperação da
sensação de cidadania e de confiança nas
instituições.
Estados Unidos e Portugal travam agora uma
batalha, ainda que em frentes distintas,
contra a erosão das suas democracias.

A segunda relaciona-se com a própria
natureza do cargo presidencial e a maneira
como os portugueses o percecionam. Apesar
de depender muito mais do chamado poder
moderador ou persuasor para impor a sua
visão, o Presidente da República tem
também a oportunidade de intervir de forma
mais ou menos ativa no processo legislativo
através do veto. Também a dissolução da
assembleia da república, sugestivamente
apelidada de “bomba nuclear”, remete para a
responsabilidade do cargo.

No caso dos states, e ainda em reflexão dos
acontecimentos de janeiro, concluo que o
coração de uma democracia não reside num
edifício, nem mesmo nos parlamentares que
ocupam temporariamente os cargos para os
quais foram eleitos. Reside no processo
eleitoral, aquele que foi posto em causa por
alguns dos congressistas e senadores cujos
mesmos votos que puseram em causa os
elevaram ao Capitólio.

Ainda assim, o sentimento de indiferença e a
desconfiança generalizada nas instituições
(segundo o Eurobarómetro nove em cada
dez Portugueses estão cientes de que a
corrupção está disseminada em Portugal)
afasta os eleitores do único órgão de
soberania unipessoal da nação portuguesa.

No caso de Portugal, é agora cada vez mais
um país passivo a extremismos dos dois lados
do espetro político, indiferente à corrupção e
às falhas governativas cujo reconhecimento é
quase unânime e, metaforicamente,
governado pela abstenção – a verdadeira
detentora da maioria nas eleições.

Não obstante, o paradigma atual parece estar
a ser alvo de inúmeras tentativas de inversão.
Vários grupos da sociedade, inconformados
com a indiferença, desdobraram-se em
projetos de sensibilização e informação.

Enquanto a nova administração dos EUA,
na figura do seu presidente, procura
enfrentar os problemas de divisão no seu
país, espero que as principais figuras da
governação portuguesa façam o mesmo,
enfrentando a abstenção com medidas
concretas e atualizadas como o voto por
correspondência e o investimento na
educação e sensibilização. Até lá, no que toca
a eleições, a verdadeira pandemia em
Portugal é outra.

Não posso, obviamente, deixar de dar o meu
louvor à iniciativa cresce e aparece, que
partiu nada menos que de elementos da
comunidade da universidade Católica. A
exposição mediática de que foram alvo foi
mais que merecida.

Pedro Ribeiro

Aluno do 2º ano da Licenciatura em Gestão
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o sistema de educação atual o ensino é visto, pelos estudantes, como uma tarefa tão
aborrecida como lavar a loiça ou aspirar a casa.

É nesta medida, que é urgente mudar a forma como as coisas são vistas na nossa
sociedade para prevenir ainda mais danos no futuro.
num estado de euforia total. Com uma
observação descuidada, esta exaltação parece
inofensiva, contudo através de uma análise
mais profunda chegamos à seguinte
conclusão: os alunos estão a festejar não
aprender. Isto perturba-me profundamente,
pois o único trabalho dos alunos assimilar
conhecimento. Agora pergunto, o problema
está em quem? Nos milhões de estudantes
que partilham todos o mesmo sentimento?
Ou no sistema educativo que foi instituído
na nossa sociedade? Uma sociedade onde
aprender é sinónimo de uma actividade
morosa, trabalhosa, entediante e, por vezes,
injusta.

(…) uma tarefa aborrecida
como lavar a loiça (…)

SISTEMA
EDUCATIVO
TEXTO SELECIONADO
ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA
POR TOMÁS GUERRA

Os governos gastam, todos os anos, milhares
de milhões de euros na educação. Os Estados
Unidos, por exemplo gastaram 189.4 mil
milhões de dólares no setor educativo em
2019 (https:// www2.ed.gov/about/overview/budget/
budg et19/summar y/19summar y.pdf ). Este
dinheiro destina-se à construção de escolas,
aos salários dos professores, ao material
escolar, bibliotecas públicas, entre outros.
Esta iniciativa seria extraordinária num
mundo cabal. Todavia, o governo não
entende ( ou não quer entender, uma vez que
seria mais dispendioso ) que o problema não
se esconde entre as condições físicas, mas sim
entre as condições psicológicas. Quando se
entra no reino da psicologia, tudo passa a ser
abstrato e relativo sendo difícil materializar
um problema psicológico em algo palpável.
Todavia, vou tentar fazer o meu melhor para
expor estas “condições” psicológicas.

Quando a escola acaba
toda a gente assiste aos
alunos a festejarem (…)
Vamos imaginar o seguinte cenário que serve
como uma analogia. Um candidato a uma
sociedade de arquitetos apresenta-se para a
entrevista de emprego. No final, o
empregador remata a entrevista com a
seguinte pergunta: Qual é a altura do
edifício em que a sociedade de arquitetos de
encontra ? O entrevistado, diz que
memorizou a altura de todos os edifícios na
c i d a d e . Ap ó s a l g un s s e g un d o s d e

Quando a escola acaba toda a gente assiste
aos alunos a festejarem atirando papeis ao ar
(não sei se isto acontecia em todas as escolas/
colégios, mas certamente acontecia no meu)

47

D.
ponderação, afirma que a altura do edifício é
de 30 metros, à qual o entrevistador acena
em sinal de aprovação. Chamam um
segundo candidato e acabam a entrevista
com exatamente a mesma pergunta. O
candidato admite não saber a altura do
edifício. Contudo o indivíduo sai para a rua,
mede a sombra do edifício com os seus
passos, usa o teorema de Pitágoras e chega a
um número. O candidato afirma que,
segundo os seus cálculos, o edifício mede 23
metros de altura. Qual dos dois candidatos
tem a maior pontuação? O primeiro pois
acertou a resposta, apesar do segundo saber
como usar a mente de forma inovadora.

Incentivam os alunos a
pensar e valorizam mais o
raciocínio do que a certeza
absoluta da resposta.
geral. Incentivam os alunos a pensar e
valorizam mais o raciocínio do que a certeza
absoluta da resposta. Ao longo do meu
percurso académico tive um professor de
Português no meu 12º ano e uma Professora
de Filosofia no 10º e 11º que seguiam este
“lema de vida”. Estes professores mudaram e
moldaram radicalmente a forma como eu
perceptivo o mundo que me rodeia. Mas
infelizmente, este tipo de professores são
raros pois são produto de uma mente
distinta, divergente e própria. Não de um
ensino correto.

Mas pergunto, será que isto é correto ? Não.
Esta é a sociedade em que vivemos, uma
sociedade que valoriza mais o quanto nós
sabemos em detrimento do nosso raciocínio
e do nosso intelecto. A meu ver, é isto que
torna a tarefa de aprender tão entediante,
porque somos ensinados que temos de
memorizar informação para despejar em
exames em vez de a entendermos e
questionarmos. Em vez de se fomentar a
curiosidade através da reflexão, foi
disseminada a ideia que apenas temos de
memorizar informação e segui-la cegamente.

Certamente há quem discorde de mim, se
fosse eu, um aluno do 1º semestre a resolver
um problema de tamanha magnitude, algo
estaria seriamente errado no mundo.
Todavia, penso ser capaz de poder fornecer
uma pequena solução. Para tal, irei falar dos
diferentes tipo de inteligência.

A teoria dos diversos tipos de inteligência
(https://www.ukessays.com/essays/education/theory-ofmultiple-intelligences-education-essay.php ) foi
desenvolvida por Howard Gardner (Howard
Gardner é um psicólogo ligado à Universidade
de Harvard, recetor do prêmio da MacArthur
Foundation). Este psicólogo afirma que o ser
humano apresenta entre 7 a 8 tipos de
inteligência fundamentais. A teoria das
inteligências múltiplas afirma que todos têm

(…) o ser humano apresenta
entre 7 a 8 tipos de
inteligência fundamentais.
Contudo, tenho de dar o braço a torcer
admitindo que nem sempre isto se verifica.
Alg uns professores, nomeadamente
professores de português ou filosofia , têm a
tendência de ir contra esta mentalidade

todas as oito inteligências em vários graus de
proficiência sendo, normalmente 1-2 mais
proeminentes. Entre estes oito tipos de
inteligência encontramos as seguintes:
inteligência lógico-matemática, inteligência
corporal cinestésica, inteligência musical ,
inteligência interpessoal.

Em suma, como é que resolvemos estes
problemas?

R elativamente à diversidade de
inteligências: Todas as escolas/colégios, a
partir do quinto ano de escolaridade, deviam
realizar um exame de classificação de
aptidões dos ramos intelectuais do aluno
para melhor desenvolver, nutrir, fomentar os
pontos fortes de cada indivíduo (https://
eric.ed.gov/?id=ED490019) Há quem argumente
que a realização destes testes não é
sustentável e que não devia decidir o
caminho do aluno. A isso respondo muito
simplesmente, no nono ano de escolaridade
são realizados testes psicotécnicos à maioria
dos estudantes para decidir a área e até
mesmo profissão a seguir; porque não fazer o
mesmo no quinto ano? Ninguém é obrigado
a seguir os resultados dos testes, mas é
aconselhável.

Esta teoria explica como é que existem
génios que são capazes de um tipo de proeza
mas de outro não. Por exemplo, Einstein era
capaz de desvendar todos os mistérios do
cosmos através de equações complexas, mas
incapaz de pintar a Mona Lisa. Pablo
Picasso, revolucionou o ramo da arte, mas
incapaz de executar as equações ao nível de
Einstein. Mozart, na minha opinião,
escreveu as peças mais complexas e
inovadores da história da música, mas seria
incapaz de avaliar as emoções, motivações,
desejos e intenções de quem o rodeia, ao
nível que Sócrates conseguia.

(…) génios que são capazes
de um tipo de proeza mas
de outro não.

Relativamente à falta de curiosidade e
imaginação que é nutrida, a solução já é
mais complicada. Na minha opinião , uma
das grandes causas disto é a informação ser
dada como maças de ouro numa bandeja de
prata. Os alunos não são ensinados a
procurar informação, a procurar diversas
fontes, a cruzar os dados; isto é algo que as
faculdades tentam corrigir e aplaudo isso.

Mas isto tudo o que é que tem haver com o
sistema educativo? Apesar desta teoria ser
mundialmente reconhecida, as escolas
falham a ter isto em conta. Nas escolas é
testado um único tipo de inteligência, a
inteligência lógica. A educação devia ser o
treino da mente para pensar e imaginar,
treinar a mente nas mais diversas áreas de
inteligência. O facto da inteligência lógica
ser, maioritariamente, testada nas escolas é a
falha essencial do sistema todo.

Se tudo isto não chegou para vos convencer,
caros leitores, tomem como exemplo os
grandes pensadores como Platão, Aristóteles,
Sócrates, Aristarco, Kant e Stuart Mill.
Todos estes pertencem a séculos passados,

DANIEL - O que achas de colocar aqui umas imagens dos ﬁlósofos de que
ele fala: Platão, Aristoteles, Socrates, Aristarco, Kant e Stuart Mill.
Caricaturas. Ou pelos menos de alguns.
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onde as “escolas” funcionavam de uma forma
muito diferente relativamente à facilidade de
acesso à informação. A informação não era
fornecida prontamente e muitas vezes até era
inexistente. Não bastava escrever uma
palavras no google para ter uma definição
imediata

O meu sonho seria de um
mundo em que todos tínhamos
uma fome por conhecimento,
uma curiosidade infantil.

discutir sobre os mais diversos assuntos”. A
isso eu respondo muito simplesmente, da
matéria que foi lecionada na escola o que é
que realmente retiram de disciplinas como
ciências naturais?geologia? Física? Um
estudo aponta que os alunos se esquecem de
95% do que aprendem na escola até ao
secundário (https://blog.mytuition.nz/high-school/

O meu sonho seria de um mundo em que
todos tínhamos uma fome por
conhecimento, uma curiosidade infantil. Isto
faria avançar o mundo de uma forma nunca
antes vista, ou melhor, já vista, simplesmente
esquecida. Não acreditam? Pensem no
seguinte: Quantas vezes em empresas
ouvem- se pessoas a dizer “ esta não é a
minha função” ,“ não consigo trabalhar neste
tipo de condições” ,“não sou qualificado para
fazer isto”, as paredes das empresas já
ouviram estas frases mais vezes que padres
ouviram orações. Se cada um de nós fosse
ensinado, a procurar conhecimento e ter
uma curiosidade infantil, a mentalidade
mudaria para “Interessante, nunca me
deparei com algo assim, de que forma
conseguirei resolver isto.”.

students-forget-everything- heres-how-to-help-themstudy) Quantas vezes nós passamos mais

tempo a seguir os ponteiros do que a seguir a
aula?

Há quem diga que a forma como o sistema
está montado serve para cobrir a maior
variedade de pessoas, testando a inteligência
lógica que todo o ser humano possui,
testando a memória que todo o humano
possui. Seria capaz de dar o braço a torcer a
este argumento, todavia, aceitar este regime
vai criar, inevitavelmente, desigualdades
prof unda s . S e ba searmos tudo em
inteligência pura (inteligência lógica) e
capacidade de memória o sistema está
condenado a falhar. A verdade pura e dura é
que há pessoas mentecaptas e pessoas
inteligentes, há pessoas com memória
aidética e há pessoas que nem se lembram do
que comeram ontem, da mesma forma que

No final disto tudo, após tantos argumentos
e exemplos apresentados, há quem ainda
defenda o sistema instituído. O argumento
mais comum é “ Memorizar informação é
meio caminho andado para entender e

É necessário que o ensino seja personalizado e não
generalizado só por ser mais fácil em termos logísticos.

50

há pessoas que são capazes de escrever 5
livros e outros que nem um texto expositivo
conseguem escrever. Há artistas e há
matemáticos, há atletas e há poetas. É a
natureza humana.

mas não deve ser a justi cação para a nossa
inutilidade.

É necessário que o ensino seja personalizado
e não generalizado só por ser mais fácil em
termos logísticos. Tal como Albert Einstein
uma vez disse “Todos nós somos génios. Mas
se julgarmos um peixe pela habilidade de
subir a uma árvore, este vai passar a vida toda
a achar que é estúpido” (ou algo assim mas
em alemão). O problema que assola as
escolas é a falta de criatividade, a falta de
imaginação, a falta de aceitação de que as
verdades não são absolutas, a falta de aceitar
que errado e correto são conceitos relativos e
mutáveis, a falta de reconhecer as pessoas
como indivíduos e não números, a falta de
reconhecer a diversidade de capacidades
dentro da raça humana. Isto é importante
pois quem sabe como pensar está anos luz à
frente daqueles que apenas sabem o que
pensar. Isto entristece-me muito e é algo que
tenho tentado combater há muito anos,
como tal sempre dei preferência a disciplinas
como loso a, português e artes plásticas ,
porque a criatividade, a imaginação, as
verdades relativas e a capacidade de ser
original eram fomentadas. Felizmente não
sou o único que assim pensa, mas
l a s ti mave l m ent e a g r a n d e ma i o ri a
simplesmente se queixa do sistema mas não
faz nada a nível pessoal para o corrigir.
Portanto, enquanto nada é alterado cabe a
cada um de nós trabalhar em nós próprios,
corrigindo as falhas do ensino a nível pessoal
e não car deitado na cama a queixar-se. O
problema está, em grande parte, no sistema,

Há artistas e há
matemáticos, há
atletas e há
poetas.
É a natureza
humana.

TOMÁS GUERRA
Aluno - 1º Ano
Licenciatura em Direito
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CASO

INICIATIVAS

Católica Solidária

NA

C AT Ó L I C A P O R T O

A

CASO surge no âmbito da UDIP, a Unidade de Desenvolvimento Integral da
Pessoa, e tem como objetivo ser o grupo de voluntariado da Universidade. Com 19
anos de existência, conta anualmente com cerca de 200 voluntários de todas as
unidades académicas, divididos entre as mais de 50 instituições parceiras da cidade do Porto.
O trabalho destes voluntários pode ser com os mais diferentes públicos desde idosos,
crianças, pessoas com deficiência, a população sem-abrigo, reclusos, migrantes, doentes
hospitalizados e até a área ambiental.
Durante a pandemia, o foco tem sido as atividades de voluntariado à distância, como por
exemplo, o apoio ao isolamento de idosos através da troca de correspondência e chamadas
regulares ou o apoio ao estudo e adaptação à tele escola com crianças e adolescentes.
Se quiseres saber mais, fica atento as redes sociais da CASO ou envia email para
caso@porto.ucp.pt.

Eduardo Lopes
Coordenador da CASO
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ejamos alunos de economia, gestão, direito, psicologia ou qualquer outra área uma das
variáveis constantes na nossa vida será o dinheiro consequentemente a forma como
lidamos com este irá ter um enorme impacto no decorrer dos nossos percursos. A
nossa missão passa então por garantir que os nossos membros e comunidade obtém a melhor
literacia financeira possível num mundo que, apesar de tudo, gira à volta de capitais.
Fundado há 5 anos, o Católica Porto Investment Club, ou simplesmente CIC, conta este ano
com 62 membros e associados. Através de uma nova estrutura organizacional somos capazes de
desenvolver hard e soft skills aplicáveis à área financeira. No nosso dia-a-dia desenvolvemos
todo o tipo de atividades para fazer chegar o conhecimento a todos, de forma abrangente e
simplificada. Começando pelas atividades para os nossos membros, onde priorizamos o conhecimento mais avançado, para que eles possam futuramente transmiti-lo, acabando com os
nossos eventos e projetos externos, abertos a todos, como o “ChampionChip”.
Conforme o nosso lema: “Your Future. Your choice.”, são as escolhas de cada um que definem o
nosso futuro, neste caso, o futuro financeiro. Com dedicação e vontade de aprender, qualquer
pessoa poderá assegurar a cultura financeira para melhor gerir os seus capitais, sejam eles
humanos ou monetários. Oferecemos toda uma plataforma educativa, onde qualquer um
poderá navegar o mundo das finanças e investimentos sem ter medo dos obstáculos que surjam
no caminho.

Francisco Avides Moreira
Presidente Católica Porto Investment Club

A

A única Júnior Empresa do Centro Regional do Porto da Universidade Católica
Portuguesa, certificada pela Júnior Enterprises Portugal, contando atualmente com
63 associados, alunos de licenciaturas e mestrados, das diferentes faculdades e áreas de
conhecimento da Universidade – refiro-me, claro, à Católica Students’ Consulting. Esta iniciativa celebra o seu 10º aniversário em Setembro do presente ano e sempre teve como objetivo
estabelecer um elo de ligação entre o meio académico e o profissional, através da aplicação de
conhecimentos adquiridos, num contexto organizacional. A CS’C presta maioritariamente
serviços de consultoria de gestão, mas também realiza ativamente organização de eventos e
outras iniciativas, a um preço competitivo e atrativo para os nossos clientes.
A minha experiência nesta carismática organização iniciou-se em 2018, altura na qual iniciei o
meu percurso na licenciatura de Gestão, e percebi, desde o primeiro momento, a enorme vantagem e oportunidade que seria poder participar nesta iniciativa e o valor acrescentado que daí
advinha, tanto a nível da experiência profissional e do trabalho em equipa, como na concretização de amizades e relações que estou certo de que perdurarão uma vida. Comecei como
Júnior Associate no departamento de Projetos Externos, onde tive a oportunidade de trabalhar
para empresas como a Sonae, a APICCAPS, entre outras tantas, como também em iniciativas
solidárias como a APPACDM. No ano seguinte encarreguei-me de ser Chief Officer deste
mesmo departamento, podendo supervisionar todos os projetos da organização, e, mais recentemente, foi-me incumbida a responsabilidade de presidir este grupo de trabalho, tendo,
portanto, uma visão mais central de todos os nossos departamentos e associados. É com muito
orgulho e já com um sentido de saudade, que escrevo este testemunho, na esperança de que a
comunidade académica continue a reconhecer e a enaltecer o mesmo mérito, valor e propósito
que eu atribuo à Católica Students’ Consulting.

Pedro Cerejeira Namora
Presidente Católica Students’ Consulting
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GAS
África

O

pertinente explicar muito brevemente quem somos, o que representamos, bem
como, qual a nossa experiência enquanto alunos da Universidade Católica e participantes no associativismo juvenil. A ELSA UCP Porto é um grupo local de uma
associação maior, de seu nome, ELSA – European Law Students Association, ou
Associação Europeia de Estudantes de Direito. A missão da nossa associação, que conta com
presença em mais de 44 países, passa por contribuir para a formação jurídica e promover a
responsabilidade social e comunitária de estudantes de direito e jovens juristas. Para isso,
promovemos a realização de diversos eventos que promovem tanto soft como hard skills
(seminários, conferências, competições, pequenas formações, entre outros) a nível interno e
internacional, participando em projetos da ELSA Internacional que passam pela realização de
Winter e Summer Schools onde acolhemos participantes de todo o mundo para aumentarem o
seu conhecimento teórico e providenciar uma imersão nos costumes portugueses.

GAS'África nasceu de uma vontade comum a todos os seres humanos: ser melhor e fazer
mais (pelo outro). Foi num pedido de auxílio partilhado com o mundo inteiro que o
primeiro grupo de GAS’Africanos concretizou o seu desígnio e partiu para Luanda, no
início da década de 90. Nesse período, em que Angola atravessava uma violenta guerra civil, a necessidade de ajudar as diversas comunidades dispersas pelo território angolano levou a que os jovens
missionários carregassem a sua mala com 23kg de coragem e talvez alguns gramas de medo, prontos
para se entregarem ao serviço que fosse pedido por aqueles irmãos de outro continente. Este momento-chave marca, ainda hoje, o modo de atuar do GAS’África, porque nos ensinou que é possível ter um
papel ativo nas dificuldades e nos problemas que nos rodeiam, independentemente da distância. Com
este pensamento se orientaram as várias missões dos últimos 32 anos, tanto em Portugal, como nos
PALOP, juntamente com a vontade de deixar uma semente de motivação e desenvolvimento em
centros de crianças, centros de dia para idosos e centros de formação ad hoc para troca de conhecimentos e partilhas de opiniões com adultos.

Quanto à nossa experiência no contexto da Universidade Católica, consideramo-nos muito
afortunados por termos tido sempre o apoio da mesma em diversos campos, como, apoio
logístico pela cedência de espaços e recursos para a realização de eventos, apoio institucional
sempre que este se prova necessário. Quanto à comunidade académica (docentes, colaboradores
e colegas), cabe um agradecimento especial; os docentes, quando contactados por nós, demonstram uma grande disponibilidade e vontade de auxiliar e participar nos nossos eventos o que
nos enche de orgulho e nos motiva para reforçar esses laços. O último agradecimento sentido, é
dirigido aos nossos colegas que tornam a nossa existência gratificante, ajudam a elevar os
padrões de atuação e inspiram-nos a procurar fazer mais e melhor por vocês. Em jeito de
conclusão, e em nome de toda a nossa equipa, ser membro de uma associação juvenil é sempre,
por si mesmo, uma experiência que recomendamos de viva-voz; e sê-lo na Universidade Católica, enche-nos de possibilidade e inspira-nos, sempre a fazer mais e melhor.

Olhando para as minhas missões de 2017 e 2018 e relembrando com saudade os vários locais em que
servi, há um que me toca especialmente - a Cadeia Prisional do Sal, na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
Digo isto, porque foi o lugar onde aprendi verdadeiramente a trabalhar a empatia, a ver uma pessoa
como ela realmente é, com um caminho de vida repleto de erros, mas também de alegrias e de
bondade. Julgo que todos sabemos que quando conhecemos o lado negativo e positivo de alguém
torna-se, por vezes, difícil separar os dois. A meu ver, somos nós quem escolhe aceitar o outro como
ele é, o seu passado e o seu futuro. E também somos nós quem decide escolher dar uma oportunidade
de mudança e acreditar que essa transformação é possível. Esta foi a lição mais valiosa que retirei ao
trabalhar com reclusos e reclusas da Cadeia do Sal: ser consciente de que todos merecemos uma
segunda oportunidade, todos merecemos ser tratados dignamente e todos merecemos ter opção de
dizer “eu quero mudar”.

É

Saudações Elsianas,
André, Rita, David, Inês, Clara, Ana Maria e António
Direção ELSA - UCP Porto

Só se acreditarmos que nós podemos mudar é que podemos acreditar que mudar o mundo é possível
e, por isso, é que o trabalho do GAS’África e de todas as outras associações e organizações de voluntariado e de solidariedade social é tão importante, porque nos relembra de que nada somos uns sem os
outros e que, por essa razão, não devemos ter medo de nos dar e de estar atentos ao outro, até porque
“tudo o que não deres, perde-se”.
Francisca Águedo
Direção do GAS’África - UCP Porto
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He for She
um mundo em que a desigualdade social continua a ocupar lugar de
destaque, é cada vez mais importante pensar criticamente em quaisquer
problemas existentes na sociedade, e em como cada um de nós pode
contribuir para a sua solução.
O HeForShe surge na Universidade Católica com esse intuito. Trata-se de um projeto
pioneiro que pretende sensibilizar toda a comunidade estudantil para a inclusão e
igualdade em todas as vertentes da diversidade humana. Através da forte interação
pelas redes sociais, da realização de workshops e formações e de outras atividades, o
movimento pretende não só alertar como também educar para a identificação de
situações discriminatórias, merecedoras de atenção, que, até aqui, se encontravam na
sombra.

Diana Coelho
Presidente da He for She - UCP Porto

A

Sociedade de Debates da Católica Porto, fundada em 2013, na Escola Superior de
Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, é uma associação composta por
estudantes universitários que visa a criação de espaços - de estudantes para estudantes
- de livre partilha de ideias, posições e argumentos sobre os mais variados temas. Tal partilha será
sempre moderada e imbuída de um espírito de tolerância, seguindo as regras do modelo de
debate British Parliamentary. A SdDCP encontra-se, também, inserida no movimento nacional
de Debate Competitivo Universitário, responsável pela realização de diversos torneios de
debate.
No que diz respeito às suas atividades, a SdDCP organiza debates semanais no referido modelo
British Parliamentary, que permite aos estudantes encontrar um espaço onde possam fomentar
o seu pensamento crítico, capacidade de raciocínio e resolução rápida de problemas. Também
realizamos workshops e formações em áreas diversas, desde Public Speaking a Construção de
Argumentos, e organizamos pelo menos um torneio de debate por ano. Se estiveres interessado
num espaço onde possas expor as tuas ideias e melhorar a tua capacidade de argumentação, vem
debater connosco!

Gonçalo Gaia
Presidente Sociedade de Debates da Católica Porto
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A UNIVERSIDADE

E A PRISÃO

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE
OS IMPACTOS DA «PANDEMIA RECLUSA»
POR

RAQUEL MATOS

A

fazer um ano desde que vivemos em pandemia, na universidade estamos focados em
adaptar-nos a novos modelos de ensino e novas formas de avaliação, e em garantir o
bem-estar de toda a comunidade académica. Como Universidade que somos,
estamos também comprometidos com a comunidade que nos rodeia, procurando apoiá-la a
partir dos saberes que construímos. Na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade
Católica Portuguesa, temos dois centros de prestação de serviços à comunidade: a Clínica
Universitária de Psicologia e o Serviço de Apoio à Melhoria da Educação. Em tempos de
pandemia, estes serviços adaptaram-se ao formato virtual e focaram-se em responder aos novos
desa os, decorrentes da pandemia. Recapitulemos alguns desses desa os.
famílias não tiveram meios digitais
disponíveis.

Há evidência, nacional e internacional, de
que os sintomas de depressão e de ansiedade
aumentaram signi cativamente desde o
início da pandemia. Há também evidência
de que, apesar do impacto que se faz sentir
no emprego, a psicologia é uma das
pro ssões em contraciclo, com procura
crescente em 2020. Na área da educação, o
impacto da pandemia tem sido amplamente
discutido. As crianças e os jovens estão, de
forma global, privados de uma socialização
ajustada à sua etapa de desenvolvimento.
Estão também a aprender menos, seja porque
estão desmotivados, porque não são capazes
de manter os níveis de atenção nas aulas
online, porque a escola não foi capaz de se
ajustar a novos formatos, ou porque as

As crianças e os jovens estão
privados de uma socialização
ajustada à sua etapa de
desenvolvimento.
Voltando ao início deste texto, vivemos há
um ano em pandemia e, na universidade,
temo-nos adaptado, a meu ver com sucesso, a
esta nova realidade. Na re exão sobre o
impacto da pandemia gostaria, contudo, de
ir além da universidade, ainda que partindo
do que tem sido a minha atividade
académica e cientí ca. Nos últimos vinte
anos tenho estudado as prisões, procurando

compreender as trajetórias de vida de
mulheres reclusas e as suas vivências quando
privadas de liberdade. Tenho olhado
também para as mulheres que, não tendo
nacionalidade portuguesa e estando a
cumprir pena de prisão, tendem a ser
triplamente penalizadas - por terem
cometido crime(s), e porque o zerem sendo
mulheres e sendo de «outra» nacionalidade.
Mais recentemente, tenho ainda procurado
compreender os percursos migratórios e as
experiências de detenção de cidadãs que,
apenas porque não são bem-vindas no nosso
território, se encontram privadas de
liberdade. Finalmente, parte do meu
trabalho tem incidido nas experiências de
jovens no sistema de justiça português,
olhando com especial atenção para os jovens
que estão a cumprir medida de internamento
em centro educativo, e para aqueles que,
apesar da sua menoridade civil, estão a
cumprir pena de prisão. Gostava que nos
focássemos por breves instantes nestes
grupos, e re etíssemos sobre os impactos da
pandemia.

Como será viver este momento,
estando privado de liberdade por
não nos quererem num
determinado país?

dos países ricos e do hemisfério norte, as
desvantagens dos países pobres e do
hemisfério sul; a vacina que não chega aos
países africanos e já está tão avançada em
Israel. Tudo isso é importante e convém não
esquecer. Mas não precisamos de atravessar
fronteiras para mostrar que a pandemia não
é democrática, que não toca a todos da
mesma forma.

Foquemo-nos por breves instantes nos
grupos que tenho estudado. Como será viver
este momento, estando privado de liberdade
por não nos quererem num determinado
país? Como será estar em isolamento dentro
de um espaço que já é, em si mesmo, de
con namento? E estar privado/a de
liberdade, afastado/a da família e sem
receber visitas? Ou deixar de ter atividades e
ocupações no sítio onde estamos preso/as?
Como será não ter acesso à internet quando
esta passou a ser o centro da comunicação
entre as pessoas? Ou não ter autonomia nem
meios para pensar criativamente em soluções
para lidar com esta adversidade?

Como será viver este momento,
estando privado de liberdade por
não nos quererem num
determinado país?

Começámos a substituir o discurso da
“democracia do vírus” pelo discurso da
pandemia “nada democrática”, quando
vieram ao de cima as diferenças nos sistemas
de saúde e no acesso à vacinação.
Desenvolvemos, então, o discurso da
geopolítica aplicada à covid19: as vantagens

Deixo a sugestão de pensarmos na resposta a
estas questões. Talvez quando estivermos a
cozinhar uma nova receita ou a beber um
bom copo de vinho para aliviar a pressão que
nos causa a pandemia.

A fazer um ano desde que vivemos em pandemia (…)
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OS PREFERIDOS
FÁBIO CASTRO RUSSO

D.
Primeira coisa que faz ao acordar? Olhar pela janela e ver o tempo.
Para começar bem o dia, o que não pode faltar? Um bom café, idealmente (i.e.,
quando há tempo) feito numa cafeteira napolitana.

Livro favorito? Na literatura portuguesa, A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós;
na literatura estrangeira, Por quem os sinos dobram, de Ernest Hemingway, seguido
de perto por O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e Cem Anos de Solidão, de
Gabriel García Márquez.
Filme favorito? É algo difícil escolher um único filme, até porque suponho que, ao
longo da vida (e não apenas por assistir a novos filmes), o «filme favorito» vai mudando. Indico, pois, vários: O Leopardo (confesso, aliás, que me inspirei na Angelica,
representada por Claudia Cardinale, para criar uma hipótese prática num exame de há
alguns anos — alvíssaras a quem descobrir qual!), Cinema Paradiso, Forrest Gump,
Fight Club (este pelo seu carácter subversivo), A Melhor Juventude (pelo retrato
«intimista» que aí se faz da história recente de Itália) e, mais recentemente, Pequenas
Mentiras entre Amigos e Joker. Sou também um grande apreciador de Pedro Almodóvar, de cujos filmes em geral gosto muito..
Viagem de sonho? Já feita ou por fazer? No capítulo das já feitas, a viagem que fiz
com a minha mulher na nossa lua-de-mel: fomos para S. Francisco, alugámos um Mustang e, rumando sempre para sul, percorremos a «West Coast»; chegando a
San Diego, seguimos para o deslumbrante Grand Canyon, daí para Las
Vegas e depois, para descansar, ainda fomos passar uns dias a Nova
Iorque. Por fazer, suponho que uma ida ao Chile ou ao Japão; noutro
registo, dar-me-ia gozo alugar um barco com casais amigos e passar duas
semanas a navegar no Mediterrâneo, provavelmente no Tirreno (foi com
essa secreta ambição que há alguns anos tirei a carta de patrão local; a ver
se consigo concretizar este meu desejo!).
Memória? Tantas!... Há várias indeléveis, mas, no plano da «intensidade emocional», talvez o nascimento do meu primeiro filho.
Na secretária, o que é que nunca falta? Uma caneta
de boa qualidade. Escrevo sempre com a mesma caneta, é um
hábito que vem de quando realizei os exames nacionais e que
mantenho desde então.

UM DOS PROFESSORES MAIS ACARINHADOS PELOS
ALUNOS DA ESCOLA DE DIREITO, O PROFESSOR FÁBIO
RUSSO É TAMBÉM ADVOGADO SÉNIOR NA MLGTS.

#
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Primeira coisa que faz quando chega a casa? Beijar os meus filhos e a minha
mulher.
Como ocupa os seus tempos livres? Livres, são muito poucos… Em todo o caso,
gosto de correr, de conviver com a minha família e de ler.
Lema de vida? Permanente curiosidade intelectual, como, aliás, penso ser indispensável na
Universidade.
Se pudesse escolher outra proﬁssão, qual seria? Penso que seria um bom «financeiro» ou programador informático; gosto também de imaginar que seria um bom militar,
mas porventura será por nunca ter ido à recruta…
Tema da atualidade que mais o faz pensar esta semana? A chegada do rover
Perseverance a Marte, com tudo o que foi necessário para que isso sucedesse. Fica demonstrado
(como, recentemente, também as várias vacinas para a COVID-19 comprovaram) que, havendo congregação de esforços, a Humanidade é capaz de feitos incríveis.
Se pudesse mudar 1 aspeto em Portugal, qual seria? A eterna falta de auto-responsabilidade: a culpa é sempre do outro. Como aprendi com o Prof. Hörster, a responsabilidade é o outro nome da liberdade. Impressiona-me que, enquanto seres humanos livres e
senhores dos nossos próprios destinos, frequentemente não saibamos ou não queiramos
assumir responsabilidade pelas escolhas que livremente fazemos.
Qual a situação no seu ambiente de trabalho que mais
o marcou? Haverá certamente várias situações que me
marcaram, até porque não tenho um único «ambiente de
trabalho» (para além da docência, dedico-me à advocacia). No contexto académico, selecciono a transição
que soubemos fazer — todos, docentes e discentes
— para o ensino à distância. É certo que o
ensino à distância não substitui o ensino
presencial, mas, como sucedâneo possível,
funciona razoavelmente bem. Não fora a
pandemia e ninguém acreditaria que
esta
«transformação
digital»
pudesse ter sido feito do dia para a
noite, como efectivamente foi.
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VIDA NO
CAMPUS

Olá, Nuno. Creio que temos de começar a pensar onde
vamos desconfinar o , não acha? Tanta reunião
virtual já nos faz merecer uma reunião em carne e osso
(e as mais iguarias que houver).

Olá! Sem dúvida, mal posso esperar por isso. E, agora
que penso, sugeria o Flow! Adoro o espaço, o ambiente
e os jantares no pátio, com música.

Abril
08

Acho lindamente. Para além de ser um dos espaços mais bonitos do
Porto, tem aquele ambiente cosmopolita e excelentes sabores: só
de pensar nos espargos grelhados ou no cogumelo portobello, para
começar, fico com apetite. E o tártaro? Sublime.

Para entrada, parece-me ótimo. Um dos melhores pratos
que lá experimentei foi o Bife Wellington. Ou o Risotto de
Cogumelos. Mas entre comer ou beber os cocktails... é
difícil escolher.

International Scientific Conference ACISE

15

Aula Aberta EA - Steve Goodman

17

VIII Ciclo de Seminários de Investigação em Educação
"O que se vê no palco e nos bastidores?"

22

Quintas com Saúde
A qualidade de vida, a eutanásia e os cuidados paliativos
domiciliários

28

XIº Ciclo de Seminários de ASOE
4º Seminário

30

Open Day de Direito:
Vem conhecer a nossa licenciatura e dupla licenciatura!

Eu, como sabe, já entro num restaurante a pensar nas
sobremesas -- e para mim, ali, o difícil é mesmo escolher,
pelo que sugiro a técnica do costume: escolhemos 4 ou 5
(uma de chocolate!) e provamos todos.

Acabamos com o café, que já é apanágio. E com um
sorriso enorme para a equipa, que não só está a passar
um mau bocado, como foi sempre impecável nas muitas
vezes em que lá fui.


@anapereiradeandrade

@nbrochadodeagarez
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Preparar cada Edição do Diurna., como devem imaginar, é um desafio que
exige de todos os membros da Equipa resilência, disponibilidade, criatividade, ousadia e dedicação. No contexto atual, separados pelos constrangimentos que todos conhecemos, a tarefa foi ainda mais ardilosa mas, nem
por isso, menos estimulante, cativante e enriquecedora.
Aos velhos Padrinhos, o Professor Agostinho Guedes, pela inestimável
construção de pontes, e à Professora Ana Andrade, pelos conselhos de
sempre, nos momentos em que a Equipa já não discernia bem as cores de
cada página e as fontes de cada letra.
Ao Dr. António Lobo Xavier, cujo valioso tempo nos cedeu, protaganista da
Personalidade em Destaque deste 3º número.
Ao Gonçalo Sousa, um amigo a quem se recorre nas horas pouco delicadas
a pedir uma perspetiva fresca nos entraves.
Aos autores e, em particular, os alunos da Católica Porto, atuais e passados,
que ganharam um justo destaque redobrado nesta publicação.
A todos estes, e aos que não mencionei: obrigado.
A Equipa do Diurna. dedica-vos esta Edição.
NBA
OS TEXTOS DOS AUTORES CONVIDADOS
NÃO SÃO SUJEITOS A QUALQUER PROCESSO
DE REVISÃO, POR RESPEITO AO ESTILO
PRÓPRIO DE CADA UM.
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