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Editorial
uando pensei em escrever este editorial estava, confesso, indeciso sobre diversas
abordagens: desde os temas às perspetivas, passando pelos elementos que seriam de
relevo para os nossos leitores.

Acabei por me dedicar a - como diria o Professor/Padre José Nuno - um ‘binómio’: recomeços
(com) e (sem) constâncias.
Escrevo este texto sentado na minha secretária em plena capital, na cidade para onde mudei
durante alguns meses - antes de ser toda uma Vida - para cumprir sonhos e alargar horizontes,
nomeadamente, naCatólica de Lisboa, onde conheci nomes que queremos trazer para o
Diurna..
Partilho o Editorial com uma Equipa nova, com caras frescas, recheadas de ideias e vontade de
dar continuidade a este projeto: no final do último ano, o primeiro do Diurna., sabíamos
que o jornal levaria alguns anos até sobreviver por si. Dependeria infindavelmente daqueles que
se agarravam e o esculpiam. Ao mesmo tempo, o percurso de cada um é incompatível com a
possibilidade de ficar sempre perto.
É necessário recomeçar. Repensar. Reconquistar hábitos. As
constâncias, essas, são as do brio. As horas e madrugadas. Os
incentivos e apoios dos que nos salvam a retaguarda.
Este segundo ano do Diurna. é, como tive a
oportunidade de ser relembrado pela Equipa, o
momento para garantir que o futuro é construído de um
modo em que os recomeços não assustam, porque
sabemos que nos manteremos constantes nos
propósitos.
Em breve, todos os fundadores terão seguido novos
rumos e a odisseia caberá a outros. Mais novos.
Ciente desse recomeço eventual, os holofotes,
nesta Edição de Outubro, estarão mais do que
nunca em cima deles.

Nuno Brochado de Agarez
EDITOR IN CHIEF
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BEM-VINDOS
À CATÓLICA NO PORTO

S

ejam bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa, no Porto!
Uma saudação calorosa a todos os alunos da Católica no Porto. Àqueles que agora
iniciam a vida académica dirijo uma felicitação especial pelo ingresso no ensino superior
e pela escolha da Católica e a todos os alunos que recomeçam as suas atividades,
endereço uma nota de boas vindas pelo regresso à vida da universidade e ao
campus.
O ano letivo está a iniciar e com ele a renovação de mais um ciclo na vida da
nossa Universidade. Estamos por isso bastante entusiasmados com o regresso,
nunca tão desejado como neste ano.

Tem os uma comunida de empenha da e
comprometida em propiciar aos nossos alunos
uma experiência única, que promova o bemestar e sucesso na vida académica.
Os últimos meses ficaram marcados por desafios múltiplos, resultantes
da crise pandémica, que nos estimulou a atuar de forma rápida e
segura. Resiliência, foco e adaptabilidade foram palavras de
ordem, tão bem sentidas por todos.
Ao longo destes últimos meses foi possível aprender, adaptar
e reagir, lidando com um novo formato de vida universitária,
onde procuramos sempre retirar do contexto a melhor
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experiência de aprendizagem para os nossos alunos. Estamos confiantes que conseguimos
aprender a superar as dificuldades com que nos fomos confrontando, tendo plena convicção de
que estamos hoje melhor preparados para superar outras, que, entretanto, surgirão.
No ano que agora recomeça, teremos um modelo de ensino que permite oferecer mais presença
e experiência de campus, esperando poder desfrutar deste formato e renovada aproximação que
o contexto pandémico impulsionou.
Para os nossos estudantes desejo o maior sucesso neste processo de mudança, de formação e de
enriquecimento pessoal, caminho que cria laços e no qual esperamos que a Universidade
Católica tenha sempre um lugar especial!
Que este caminho que agora se inicia seja, para todos, também de encontro e de renascimento,
fazendo desta casa também a vossa casa!

A todos um excelente ano académico 2021/2022!!!

Isabel Braga da Cruz
PRESIDENTE DO CENTRO REGIONAL DO PORTO - CATÓLICA
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O Estado:
que futuro?

A

s seguintes palavras expressam preocupações, desabafos e reflexões sobre um tema que
parece, no limite das bolhas sociais a que um jovem jurista de 22 anos se encontra
exposto, verdadeiramente fundamental e atual: a função do Estado. Para o efeito,
adiante-se já, deixam-se mais dúvidas do que propriamente conclusões, mas como já alguém
disse não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas…

(…) o Estado compreendia três elementos
fundamentais: povo, território e
poder soberano.
Antes de mais, uma breve evolução
histórica. Ainda que seja compreendido
em várias aceções, o Estado modernamente
compreendido remete ao século XV. De acordo
com a conceção clássica, atribuída a Jean Bodin, o
Estado compreendia três elementos fundamentais: povo,
território e poder soberano. Enquanto os dois primeiros
parecem ser elementos que constituem o “lastro” da
máquina estatal, o terceiro parece ser, de facto, o elemento
verdadeiramente revolucionário: coloca-se na
mão de uma entidade abstrata e
impessoal os instrumentos fácticos
de poder, como o uso da força
interna e externamente, o dictere
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do Direito, e a cobrança de impostos. Daqui, seguindo Adam Smith, identificamos as suas três
principais funções: administrar a justiça, garantir a segurança e financiar a manutenção das
infraestruturas que permitam o desempenho das outras duas.

(…) também não se
pode aceitar a tese de
um Estado Máximo.
Com o evoluir dos anos e as várias funções
políticas a que o Estado foi chamado (ou
rechaçado) a desempenhar – evolução esta
que se omite, sob pena de nos alongarmos
em demasia -, surgiu a discussão em saber se
o Estado deveria ser “Mínimo”, “Máximo” ou
mesmo inexistente. Não me revejo em
nenhuma delas: o Estado deve desempenhar
aquelas funções a que seja adstrito na
sociedade e no contexto em que emerge.
Vejamos as razões desta posição.
Primeiro, não se pode defender inexistência
do Estado. Recente é o triste exemplo da
tragédia humanitária afegã, em que uma
(não) estruturação do aparato estadual
lançou toda uma população para um cenário
de instabilidade económica, social e política,
sujeitando o povo afegão a uma forte
ditadura.
Alias, e falando numa ditadura, também não
se pode aceitar a tese de um Estado Máximo.
Os exemplos totalitários mostram bem o
resultado de um Estado omnipresente e
omnipotente: perseguição, torturas, pobreza
em função de uma economia completamente
defasada da realidade das populações, altos
en d i vi dam ento s d o Esta d o , a sfi x i a
económica... Em tempos de algoritmos, um
Estado que possa estar em todos os
Prefere-se, pois, a nomenclatura de “Estado

momentos, lugares e pensamentos que
estamos remete a um mundo como o de
1984 ou um “admirável mundo novo”
Por fim, parece-nos também de rejeitar o
Estado Mínimo. Desde logo, não se sabe
bem a que esta expressão quer exatamente
referir. O mínimo englobará saúde,
educação, justiça, economia, segurança,
empreso, segurança social…? Para Robert
Nozick, o Estado se resumiria a uma
estrutura que permitira respeito pela
proteção da pessoa face a violações de
deveres gerais ou específicos de respeito
perpetradas por outros membros da
comunidade. Ora, o Estado hoje não pode se
reduzido a um mero vigilante e árbitro da
paz pública: a solidariedade social e o
combate a desigualdade ao acesso a
dignidade são e devem ser funções a serem
desempenhadas pelo Estado, evitando que a
sorte ou azar do nascimento conduza a vidas
mais ou menos dignas, afinal, somos todos
humanos e temos vidas ig ualmente
merecedora de respeito. As experiências
empíricas recentes comprovam tal facto:
dificilmente seria concebível uma operação
económica e sanitária para fazer frente a
pandemia de COVID-19 perante a
existência de um Estado mínimo.

(…) parece-nos
também de rejeitar
o Estado Mínimo.
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Prefere-se, pois, a nomenclatura de “Estado Necessário” a uma determinada comunidade.
Porém, pode identificar-se uma crítica: o conceito de necessidade é indeterminado
aprioristicamente. Mais: nos tempos que correm e nos próximos anos novos desafios serão
colocados ao Estado. Pense-se nas questões ambientais, os transportes, a desigualdade social, o
combate a pobreza, o combate ao desemprego (dinamizado pela robotização da sociedade) ….
Ainda que possamos afirmar que o Estado deve continuar a zelar pelos três pilares assinalados
por Adam Smith, reduzir a sua função à manutenção dos mesmos é manifestamente
insuficiente. O Estado deve garantir um patamar mínimo de dignidade a todos, sobretudo num
mundo cada vez mais desigual e com um aumento considerável de desempregados.
Há, pois, em certa medida, uma crise de meia-idade do Estado. Como garantir acesso a todos a
bens fundamentais a realização do ser humano num mundo cada vez mais escasseado de
oportunidade? Como lidar com o problema da destruição do ambiente e, ao mesmo tempo,
não conduzir a um colapso económico? Estes problemas acentuam-se com a descentralização e
a velocidade que a internet introduziu nas dinâmicas sociais. A velocidade das redes não
conseguem ser acompanhada pelo Estado. Veja-se, como exemplo, o fenómeno que ficou
conhecido como “cancel culture”, em que as redes, quase que em cima do acontecimento,
julgam, condenam e executam ações de boicote e ostracismo àqueles que violam certas regras.
Este fenómeno surge, precisamente, pela perceção popular do aparelho de Justiça.

O que será o Estado do futuro?
Pergunta-se, pois: o que será o Estado do futuro? Cabe, feliz ou infelizmente, a nós decidir.

Henrique Varino
ALUNO DO MESTRADO EM DIREITO PRIVADO

D.
AGROBIODIVERSIDADE
Inovação orientada para a missão de melhorar
o ambiente, a dieta e a saúde.
O papel da agrobiodiversidade como motor dessa mudança.

POR MARTA W. VASCONCELOS

O

meu caminho na ciência começou cedo, quando no meu oitavo aniversário me
brindaram com um estojo de química. Com este, realizei muito poucas descobertas
científicas, mas sim muitos danos na roupa como resultado de infindas experiências
frustradas, que ainda assim não me desmotivaram. Dez anos passaram, e ainda nesta rota,
descobri a biologia. Após uma imersão no mundo das plantas e da genética, alcancei que a
minha missão iria por esses trilhos. Rumo às Filipinas, resolvi que o doutoramento seria
direcionado em melhorar a nutrição do arroz para Moçambique, um alimento que está na base
das dietas de um terço da população mundial e que ainda é o predileto dos portugueses, os
maiores consumidores na europa. Depois do arroz chegaram as leguminosas, e foi nestas
últimas culturas, biodiversas e amigas do solo, com um papel importantíssimo na nossa
alimentação, que o grupo tem vindo a dedicar grande parte dos seus esforços académicos e
científicos. Este percurso tem sido trilhado em equipa, por um conjunto extenso de colegas
motivados pelas questões da nutrição, da sustentabilidade ambiental, na saúde humana, da
ecologia e da sociologia. Afinal, neste sistema alimentar complexo em que vivemos, estamos
todos interligados.
As mudanças climáticas e os avanços tecnológicos (…) trouxeram
novos desafios para a agricultura.
As mudanças climáticas e os avanços
tecnológicos que privilegiaram um número
limitado de espécies e de variedades
trouxeram novos desafios para a agricultura.
As leguminosas, variedades antigas de
tomate, trigo, milho ou centeio, árvores de
fruto tradicionais, e outras, sofreram de um

“lock-in” tecnológico comparativamente a
culturas mais populares que foram ao longo
dos anos sendo melhoradas para serem mais
produtivas e beneficiarem de um conjunto
de condições tecnológicas que promoveram
a sua monocultura. O setor agroalimentar
atual é responsável por 26% do total de

10

D.
emissões de gases com efeito de estufa
(GEE) em todo o mundo e, portanto, é
uma área-chave em que é necessário
encontrar alternativas sustentáveis para
mitigar esta pegada ambiental.
Urge assim transformarmos a forma
como produzimos (a g ricultura
intensiva, baseada na monocultura,
pouco reg eneradora do solo) e
consumimos (demasiada proteína
animal, monotonia alimentar), e
responder aos desafios na União Europeia
(EU) e das políticas nacionais. A EU
estabeleceu uma meta em setembro de 2020
para se tornar o primeiro continente
climaticamente neutro até 2050, e a alcançar
uma redução de 55% das emissões de GEE
em 2030 em relação aos níveis de 1990. A
nova reforma da Política Agrícola Comum
(PAC) valoriza uma agricultura diversificada
e contempla um reforço dos apoios à
pequena e média agricultura, incentivos à
inovação e tecnologia, e pagamentos
ecológicos, ou “eco regimes” que promovem
a agrobiodiversidade. Em Portugal serão
disponibilizados cerca de 150 milhões de
euros anuais de apoios diretos aos
agricultores.
No entanto, os incentivos não bastam. É
importante que as soluções identificadas
sejam benéficas para o ambiente, mas
também para todos os intervenientes da
cadeia de valor, porque de outra forma
criaremos soluções insustentáveis. O
projeto RADIANT, do programa H2020,
e coordenado pela Universidade Católica
Portuguesa através do seu centro de
investigação CBQF, no Porto , conta
com 29 parceiros Europeus, incluindo a
FAO, e iniciou em setembro de 2021.
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No R A D I A N T i r e m o s p r o m o v e r
abordag ens agrícolas favoráveis à
biodiversidade, bem como trabalhar soluções
com todos os intervenientes das cadeias de
valor no sentido de empoderarmos as
culturas subutilizadas. Iremos começar por
olhar para o passado (com ferramentas do
presente) e identificar variedades que foram
cultivadas em condições climatéricas
adversas, capazes de prosperar, por exemplo,
com menos água ou em solos mais pobres.
Essas culturas irão ser avaliadas também
pelas suas características nutricionais e de
saúde, e pelo seu potencial em oferecer
cadeias de valor diversificadas que se
pretende que sejam justas do ponto de vista
económico, ambiental e societal, criando
resiliência no sistema alimentar.
Com o plantio de uma diversidade ampla de
culturas, os agricultores poderão aumentar a
diversidade e abundância de microrganismos
do solo, reduzir a necessidade de fertilização
química (por exemplo ao optar pelo cultivo
de leguminosas), produzir matéria orgânica e
sequestrar carbono no solo.
A nossa ciência e capacidade de inovar deve
ajudar a oferecer localmente alimentos mais
nutritivos e sustentáveis, cuja procura tem
vindo a aumentar por parte dos

c o nsum i d o re s ; d e ve d i sp o n i b i l i z a r
informações e ferramentas tecnológicas, de
pós-colheita e de processamento, que não
reduzam a qualidade e o rendimento das
culturas subutilizadas; deve promover
tecnologias digitais (e.g. block chain) que
facilitem a rastreabilidade e a segurança
destes alimentos, e deve trabalhar para um
contexto político e social que promova uma
“teoria da mudança” e uma missão coletiva
de melhorar o ambiente, a dieta e a saúde.
Façamos da agrobiodiversidade, um dos
grandes motores desta mudança.

Agradecimentos
Este trabalho é financiado por
Fundos Europeus do Programa
Horizon 2020 research and
innovation programme no
âmbito do projeto “Realising
Dynamic Value Chains for
Underutilised Crops” (RADIANT), grant agreement No.
101000622.
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O MESTRADO

no acesso acesso à Ordem dos Advogados
Nuno Cerejeira Namora | Isabel Menéres Campos

D.

SIM
Os argumentos a favor da proposta da OA.

Q

uais os argumentos a favor da exigência de Mestrado ou Doutoramento no acesso
ao estágio da Ordem dos Advogados? São essencialmente cinco os argumentos que
nos parecem militar a favor da alteração estatutária proposta pela OA:

Equiparação das exigências de qualificação
para o acesso ao estágio da Ordem dos
Advogados e ao Centro de Estudos
Judiciários, permitindo que, a
p r a z o , o s a d vo g a d o s e o s
magistrados disponham, no
exercício das respectivas
p r o fi s s õ e s , d a s m e s m a s
qualificações académicas.
Sendo os advogados agentes
essenciais na administração
da Justiça, não faz sentido
que o grau de exigência
académica no acesso à
profissão seja menor,
uma vez que menores
não são os desafios
n o e xer c í c i o d o
patrocínio forense.
Só para quem julga
que os advogados são
menos relevantes ou até

Sendo os advogados agentes
essenciais na administração da
Justiça (…)
dispensáveis à Justiça (ou, pelo menos, não
tão indispensáveis quanto juízes e
procuradores) pode defender que uns sejam
menos qualificados que outros.
Aproximação dos requisitos de acesso à
profissão vigentes em Portugal aos regimes
instituídos noutros países e Estados-

Sem negar as críticas
corporativistas, o reforço das
qualificações dos advogados
pode contribuir para o
aumento do prestígio da
profissão (…)
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membros da UE. Se aceitamos funcionar no
quadro de um mercado interno (sem
fronteiras) de prestação de serviços, é
necessário, até para prevenir bloqueios e
concorrências desleais, promover a
competitividade dos advogados portugueses
além-fronteiras através da harmonização
com outros países europeus dos requisitos de
acesso à advocacia.
Dignificação da classe como um todo. Sem
negar as críticas corporativistas, o reforço das
qualificações dos advogados pode contribuir

para o aumento do prestígio da profissão, de
modo que esta possa (tentar) recuperar a sua
auctoritas. A redução da importância social
do advogado (e do advogado estagiário) e,
consequentemente, do valor do seu trabalho
e das suas perspectivas de vida deve ser
combatida também por via da crescente
formação.
Valorização económica do trabalho dos
advogados (estagiários e não só), com
possibilidade de incrementos nos honorários
recebidos.

(…) uma geração de advogados ainda mais qualificados, mas com
ainda menos perspectivas de futuro.
Maiores competências no futuro exercício da profissão, uma vez que os Mestrados e
Doutoramentos dão bases científicas importantes para a compreensão do Direito. Por outro
lado, a elaboração de uma dissertação permitir a aquisição de competências úteis,
designadamente de pesquisa, argumentação científica e defesa de uma tese, as quais se
reflectirão na prática forense.
Obviamente, as alterações propostas devem ser acompanhadas da melhoria generalizada das
condições dos estágios, para não criarmos uma geração de advogados ainda mais
qualificados, mas com ainda menos perspectivas de futuro.

Nuno Cerejeira Namora
ADVOGADO

D.

NÃO
Os argumentos contra a proposta da OA.

F

oi-me pedido que sintetizasse os pontos negativos da proposta de alteração estatutária,
aprovada, recentemente, em assembleia geral da Ordem dos Advogados (OA), proposta
essa que impõe a realização de mestrado para que os licenciados em Direito possam
ingressar na profissão de advogado.
Desde os anos 80 que a OA impõe, para que
um recém-licenciado em Direito possa obter
a cédula profissional, condição essencial para
exercer a profissão, a realização prévia de um
estág io, que inclui a frequência
obrigatória de um curso onde são
ministradas várias disciplinas (quase
todas também leccionadas nas
f a c u l da d e s ) . Para a l ém da
Deontologia Profissional, cuja
utilidade é inegável e cujo ensino
é insubstituível pelo ensino
u n i v e r s i t á r i o , a s o u tr a s
disciplinas são de índole
académica e, em bom
rigor, é de presumir
que os candidatos à
advocacia já
t e n h a m
c o n h e c i m ent o s

(…) Deontologia Profissional,
cuja utilidade é inegável e cujo
ensino é insubstituível pelo
ensino universitário (…)
sobre elas porque as aprenderam nas
respectivas Faculdades e sobre elas foram
avaliados e aprovados.
Saliente-se que as Universidades são
fiscalizadas e passam por processos de
auditoria externa muito exigentes. A
proposta agora aprovada parece pôr em causa
o papel das Faculdades de Direito, ficando-se
com a sensação de que a Ordem duvida da
qualidade destas e da forma como estas
proporcionam os conhecimentos na
licenciatura, impondo que, em cima desses
conhecimentos, o candidato a advogado seja
também mestre.
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Um pretendente à advocacia, perante isto, não só tem de passar meses a rever, de forma por
certo redundante, matérias já apreendidas nas faculdades, como também tem de ser mestre,
para que possa ser admitido a esse curso de estágio.
(…) os jovens aspirantes a advogados vão adiando a sua entrada
no mundo da profissão de advogado, cujo início é já de si
bastante espinhoso.
Assim, os jovens aspirantes a advogados vão adiando a sua entrada no mundo da profissão de
advogado, cujo início é já de si bastante espinhoso. Não avaliando as dificuldades financeiras de
cada candidato que poderão aqui estar associadas e que são um factor não despiciendo, um
licenciado em Direito, após concluir o curso de quatro anos, terá de passar mais dois anos a
frequentar o mestrado e seguidamente ainda mais um ano no curso do estágio da Ordem até,
enfim e após um exame de agregação, poder obter a sua cédula profissional de Advogado.
Compreende-se que, sendo o mestrado exigido para a entrada no Centro de Estudos
Judiciários, seja justificável que a Ordem imponha igual requisito. Todavia, porventura
justificar-se-ia ponderar uma solução intermédia. Três anos após a conclusão do curso para um
jovem poder ser finalmente advogado, afigura-se ser demasiado tempo.

Isabel Menéres Campos
CONSELHO DEONTOLÓGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

D.

Persоalidade
em
D"taque
GONÇALO SOUSA
Presidente da AECPBS

D.

Escolher aquela que será a Personalidade em Destaque na Edição do
Diurna. tem sido, sistematicamente, uma prova de grande
complexidade.
Há sempre inúmeras possibilidades, onde todas são igualmente
apelavas e interessantes: seja para a Equipa, que entrevista, seja para
os nossos leitores.
No 5º número, conforme tivemos a oportunidade de dizer, decidimos
criar uma Edição particularmente voltada para os estudantes. Onde
eles seriam os protagonistas.
Se assim foi, não podíamos ter escolhido mais ninguém para ocupar
este lugar senão o representante distinto de tantos alunos.
Conversar com um amigo foi, acima de tudo, um desafio… manter a
linha bem traçada entre o que podia usar para perguntar e o que
deveria ficar reservado.
Impressionante como, anos depois, ainda há novidades a descobrir.

NBA
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A infância na Torre dos Pequeninos

N

enhuma conversa que queira dar nota de quem é o homem por detrás do seu cargo
pode ignorar as raízes fundamentais da personalidade. Os valores. A origem destes,
até.

Acredito profundamente na formação do indivíduo como sendo a pedra
angular dessas bases.
É por esse motivo que, podendo a minha escolha ter recaído
sobre tantos outros pontos, começamos por discorrer sobre
uma Escola, em sentido amplo e estrito, que se inicia na terra
onde cresceu e onde a família se mantém: Santo Tirso.
“Nestas coisas, há muito a tendência de passar algumas partes à
frente (…) mas eu vou começar mesmo pelo início”. O ponto de
partida é “Santo Tirso, num colégio chamado Torre dos
Pequeninos, fundado e inaugurado pelo meu pai e pela minha
família (…) que tem tido o objetivo de oferecer uma qualidade
ensino, naquela região, que não existia até à data”.
Não tem receio em admitir: “desde cedo há uma supervisão
muito próxima de mim, tendo em conta que o meu pai é o diretor
pedagógico da escola”. “Sou uma criança com muita consciência para a idade que tenho - daquilo que faço, o que posso e não posso
fazer, porque sou sempre supervisionado”.
Quis saber se esta realidade do Gonçalo foi um privilégio ou uma
responsabilidade acrescida. Um dádiva ou um peso.
“Tem as duas vertentes. Mas foi bom, porque ganhei disciplina - eu reconhecia um
controlo muito acérrimo que me deu consciência dos meus atos.”
O que era bom era mau, e vice versa: “a enorme proximidade que estava de casa e
do conforto da família.”
“Tirou-me a liberdade de uma criança normal.”
Gonçalo era “o filho do diretor”. Esta foi a sua vida até aos 10 anos.

Tirou-me a liberdade de uma criança normal.
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Um colégio de Jesuítas

O

s próximos passos continuam a ser percorridos em Santo
Tirso, no Instituo Nun’Alvres, o resultado dos já extintos
contratos de associação e que era muito diferente da
realidade atual.
“Este é um colégio da Companhia de Jesus, da Ordem Jesuíta.
Uma boa parte do corpo de apoio aos alunos, inclusivamente, o
Diretor é Jesuíta e, nisso, há uma forte presença dos seus valores.”
“Todo o colégio funcionava à base de cânones da Igreja Católica:
todos tínhamos hábitos como rezar todos os dias de manhã, fazer
uma oração a agradecer pelo que temos e por onde estávamos.
Éramos como um família”, neste lugar com “traços de ensino
muito próprios”, também conhecido como “Colégio das
Caldinhas”.

Todo o colégio funcionava à base de
cânones da Igreja Católica (…)
Esta componente extracurricular que marca a sua formação, pelo
papel desempenhado pela Igreja fez “de ti”, perguntei eu, alguém
conservador? “Havia sempre espaço para pensar diferente. Nunca
fomos impingidos. Inclusive, tive sempre colegas que não eram
crentes.” Tu és? “Sim. Pela educação que tive, mas não só.” Quanto
a ser conservador: “esse termo é muito subjetivo”.

Havia sempre espaço para pensar
diferente. Nunca fomos impingidos.

D.
A adolescência entre a casa partida e a Foz

Q

uando no 10º ano sai de Santo Tirso, para ir estudar para o Porto, o Gonçalo
escolhe seguir a área das ciências sócio-económicas, que sempre lhe despertou mais
interesse, e cujo percurso faz no CEBES, na Foz.

“Muito à semelhança do meu primeiro colégio, pequeno, familiar, com uma ligação bastante
próxima aos alunos. O facto de não ter tão grandes dimensões permite desenvolver coisas que
outros, maiores, não possibilitam.”
O quotidiano do Gonçalo muda muito a
partir do momento em que vai estudar para
o Porto. E a verdade é que isso não deixou de
ter também uma marca na construção da sua
personalidade. Pela forma como organiza o
seu tempo e ganha (ainda mais) disciplina.
O Gonçalo mais responsável,
mais disciplinado… passa a ser
uma realidade muito presente.
“O Gonçalo mais responsável, mais
disciplinado… passa a ser uma realidade
muito presente. Tenho que acordar mais,
muito mais cedo, do que era habitual para
fazer uma viagem de 40 quilómetros desde
casa até à escola.”
“Acordo cedo, de manhã, preparo a mochila
para a escola e ainda para os treinos,
diariamente, porque na altura também
jogava andebol.”
Tem um briozinho de menino quando diz:
“nunca faltei a uma aula, 100% de
assiduidade, nem doente fiquei.”
“Há um rigor que começa a aparecer aqui
quase como que uma condição impingida

por mim próprio para que no final do
secundário tivesse um vasto leque de opções
para entrar no ensino universitário.”
O andebol foi uma das paixões que teve
quando era mais novo. Começou no futebol,
chegou a passar pelo ténis, mas é nesta
modalidade que mais cresce e onde passa
mais tempo.
“Nunca sonhei em fazer uma carreira mas
sempre gostei de desporto e, quando ainda
estava no Colégio das Caldinhas, inscrevi-me
no Ginásio Clube de Santo Tirso. Gostava
de estar ocupado, de ter muita coisa para
fazer, de ter a responsabilidade de gerir o
tempo. Era uma experiência que me
desafiava!”
“Encontrei a minha paixão, muito graças aos
treinadores (…) a disciplina, a raça, o rigor de
querer jogar, querer fazer, estava nisto
também.”

Encontrei a minha paixão,
muito graças aos
treinadores (…)
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Voltarias?
“Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz.”
Quando alguém fala com este sorriso e jovialidade do andebol, é inevitável ficar curioso com o
motivo que o levou a desistir, daí a algum tempo: “eu jogo até ao 12º ano… foi muito bom, foi
um desafio estudar no Porto, treinar em Santo Tirso, chegar tarde a casa e ainda ter excelentes
notas… mas a dada altura, quando o andebol corria bem, era capitão de equipa e cheguei a
atleta do ano, tive que estar ciente dos novos desafios do ensino superior… não foi uma decisão
fácil, mas estava consciente e tive que sair.”
“É um dos propósitos do meu percurso: se não podia estar a 100%, então, mais valia não estar.”
Tens saudades? “Muitas.”
Voltarias? “Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz.”

D.
A vida na Universidade

A

Dupla Licenciatura e a Católica são o resultado de um pensamento enraizado desde
os 16 anos, quando vem estudar para a Invicta: o trabalho e a dedicação permitem-lhe
ter espaço de manobra para escolher qualquer curso da Academia, sendo a Dupla, e a
Católica, um resultado da sensibilidade que foi desenvolvendo pela utilidade do conhecimento
jurídico, aliado à gestão, a paixão que não esconde e a vocação que quer seguir.
Depois de tanto termos falado sobre o tipo
de aluno que foi, em que tipo de aluno se
tornou?
“Muita coisa mudou. As prioridades,
nomeadamente. Antes, o objetivo era um
bom rendimento quantitativo. E comecei a
faculdade com essa mentalidade: obter os
melhores resultados possíveis em cada
unidade curricular. Eventualmente, percebo
que isso não é tudo e que há muito mais a
explorar.”

Muita coisa mudou.
As prioridades, nomeadamente.
A história da Católica, na vida do Gonçalo
tem muitas facetas. E gerações.
Há uma pessoa muito próxima do Presidente
da AECPBS que trilhou caminhos muito
semelhantes àqueles que o próprio, agora,
percorre. Fez sempre questão de manter essa
realidade discreta, tendo seguido o seu
percurso de um modo muito individual, sem
dar aso a comparações. Porquê?
Além de se sentir em casa quando está na
Católica, pela proximidade com os valores

É uma escolha. Porque
vai em conformidade
com aquilo em que
acredito (…)
dos lugares por onde passou, “faço questão
de traçar o meu percurso de forma individual
porque quero alcançar feitos, objetivos e
grandes lugares fruto da meritocracia, apenas
e só, por mim.”
Para entrar no tema seguinte, construindo a
ligação com este último, citei uma frase
ignorada pelo discurso de tomada de posse
original, e que nunca foi lida: À minha
família, pelo exemplo que cada um me deu,
por me terem ensinado que a disciplina e
educação são bases para um projeto de sucesso.
A reserva da tua intimidade a que te dedicas
são uma necessidade ou uma uma vontade?
“É uma esc o l ha . Porque va i em
conformidade com aquilo em que acredito: a
vida profissional e a vida pessoal são distintas
e estas cruzam-se nos valores que
partilhamos entre elas, apenas.”
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A Associação de Estudantes

A

ambição de ser Presidente, de certa forma, começa no primeiro dia, admite. E mesmo
a designação de Lista E não lhe foi estranha muito tempo.

Porquê a ambição desde o primeiro dia? Por vaidade ou porque queria construir alguma coisa?
“Quando chego e olho para a faculdade e vejo o que há, nomeadamente a AE, fico muito
atento. O meu primeiro contacto foi com o presidente que estava de saída, na altura, o João
Couceiro. Nunca tive dúvidas das portas que aquela estrutura podia abrir para os alunos e para
os dirigentes associativos. Achei que seria um projeto perfeito, tendo em conta a minha
personalidade, o que eu pretendia para a faculdade e para os alunos.”
“ Tu s e r á s o p r ó x i m o .” N ã o f o i
imediatamente o próximo, mas lá chegou. O
tempo passou e ganhou experiência, um
certo, como gosto de lhe chamar, savoir faire,
alargou influências e contactos. Passou pelas
equipas de outros dirigentes e, finalmente,
em 2020 é candidato, num cenário
absolutamente alheado do expectável: em
plena pandemia.

“em 2018, na tomada de posse da nova
direção de então (equipa à qual não
conseguiu pertencer), estive no Auditório
Carvalho Guerra, com o meu bloco, a ouvir
e a tentar perceber. A tirar notas, se bem que
isso fosse complicado por não ter lentes ou
óculos, nesse dia.” Foi o que fez durante todo
o tempo. Assimilou. Aprendeu. Anotou.
Para quando fosse a sua vez.

Tu serás o próximo.

Quando no 2º ano do curso é convidado
para Vogal da Direção sabe que a porta está
aberta. O momento ainda não é o de ter “o
meu projeto” mas o de dar o contributo
necessário para o projeto de outrem e em que
se revia.

É interessante, uma pequena história, do
início do percurso que fez e que ilustra bem a
força da vontade que estava ali guardada:

D.
(…)tivemos que preparar,
para a candidatura, a
pensar no futuro, três
planos de ação(…)
O desenrolar dos acontecimentos, até chegar
a Presidente, foi sorte ou o resultado de um
plano? Mais do que estar no lugar certo, foi
ter-se posto nele. “Foi um plano. E eu recebi
este convite, para ser Vogal, porque começo
logo no primeiro ano o caminho de falar
com os alunos para ganhar reconhecimento
e influência, dar nota da minha competência.
Acho que foi isso que a Presidente de então
sentiu. Foi um plano, mas um plano que
acontece naturalmente.”
Estava um passo mais próximo de chegar a
Presidente.
E, finalmente, chegou lá. Com uma
candidatura moldada pelas circunstâncias:
“tivemos que preparar, para a candidatura, a
pensar no futuro, três planos de ação: 1 em
contexto covid, outro sem covid e um
intermédio.” Mais, “quis perceber que áreas
poderíamos explorar, mesmo no cenário de
um associativismo que era totalmente
diferente.”
“A nossa missão na Lista E era muito clara:
dinamizar e explorar iniciativas que
potenciassem as oportunidades dos nossos
alunos, em todo o contexto académico. Mais,
tínhamos que assegurar e prolongar a

qualidade ensino que caracteriza e distingue
a CPBS das demais. No término dos seus
percursos, os seus alunos teriam que sentir
que foram potenciados.”
De uma entrevista que começou pelos
valores, resta saber de que modo a sua
presidência foi afetada pela dita cuja
formação que é tão própria, tão vincada: “o
rigor, a abertura a novas ideias, a novas caras,
o cuidado - palavra de que gosto muito - em
falar com as pessoas e garantir que conheço o
nome de todos os membros das minhas
equipas. Estive presente em cada reunião de
formação dos departamentos, por exemplo, e
quis que todos estivessem felizes com o
trabalho que faziam. E fui sério, sempre. E
isso são valores e é a minha forma de estar.”
“Os meus valores e os de todos os que
compõe esta estrutura fizeram com que os
alunos sentissem uma proximidade própria e
que deu à vontade para que os alunos
entendessem que a Associação de Estudantes
é deles.”
“É ter alunos felizes e poder fazer alunos
felizes.”
A quem é que pediste mais conselhos? “João
Couceiro”. O Presidente anterior que se
sentou por horas com o recém chegado à
faculdade a explorar infindavelmente o que
era a Associação de Estudantes naquele que
era suposto ter sido um café de 5 minutos.
“Porque ele acreditou em mim, nas minhas
ideias e no meu potencial. Além disso, eu
revia-me no projeto dele.”

Os meus valores e os de todos os que compõe esta estrutura
fizeram com que os alunos sentissem uma proximidade própria (…)
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És teimoso? Segues os conselhos que te dão? “Sou um líder teimoso.”
Em quem te inspiras enquanto líder? “Pelos princípios, o meu avô.”
Que exemplo procuras evitar enquanto líder? “Os fracos antepassados da Associação de
Estudantes.”
Qual a melhor memória enquanto Presidente? “O Dia da Tomada de Posse. O 1º dia em que
voltamos à faculdade depois do Covid. E o último dia das festas académicas.”
Qual a pior memória, ou a maior fracasso que tens? “Não ter a nossa proposta de Regulamento
da Dupla Licenciatura aprovado este ano.”
Que te falta fazer? “Continuar.”

Recandidatas-te para isso?
“Sim, sou recandidato à Presidência da AECBPS.”
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O Associativismo e as Políticas de Mudança

M

ovimentos estudantis ao longo da história, em particular no século XX, tiveram um
impacto muito profundo na sociedade, servindo de catalisadores de ideais ou
formas de sociedade que se coadunassem com as expectativas das novas gerações.

Nos dias que correm, essa realidade pode ser menos expressiva, todavia, nem por isso podemos
dar menor importância ao papel que tem vindo a ser desempenhado pelas AEs na tentativa de
encabeçar o progresso dentro e fora das portas que os elegeram, modificando e atualizando
políticas educativas.
“As Associações de Estudantes tem um papel
fundamental no normal desenvolvimento e
crescimento do ensino universitário. Elas são
a garantia e a segurança de que a qualidade
ensino é transversal a todos os alunos, tendo

As Associações de Estudantes tem
um papel fundamental no normal
desenvolvimento e crescimento do
ensino universitário.

cada um as condições necessárias para fazer
um percurso integro e pleno.”
“É preciso estar muito fora do contexto do
ensino universitário para acreditar que as
associações servem para atalhar caminho em
face das aulas porque esse papel não é nem o
papel pretendido e muito menos o tido.”
E na Católica? Qual é a recetividade que se
denota na nossa alma mater para tais
iniciativas e colaborações ativas? “A Católica,
a Federação Académica do Porto e os alunos
são os destinos com os quais queremos criar
pontes. Nós não nos vemos num projeto
reivindicativo mas antes num de

colaboração. São essas pontes nos permitem
alcançar os objetivos que delineamos para os
nossos alunos. Falamos de uma relação
cuidada e de respeito para ter os melhores
alunos da Academia. E a Direção da
Faculdade tem estado cada vez mais recetiva
à nossa participação, pelo papel útil e
proativo que temos tido.”
Mas de que forma poderia ainda melhorar?
“Há ainda muito caminho para trilhar. E esse
caminho vê-se em comparação com, por
exemplo, a Universidade do Porto. O nosso
Regulamento do Dirigente Associativo, por
exemplo, do ponto de vista simbólico, podia
ser melhor, denotando essa relevância da
Associação. No entanto, eu entendo que, por
Há ainda muito caminho para
trilhar. E esse caminho vê-se
em comparação com (…) a
Universidade do Porto.
razões várias, a realidade aqui, na Católica, é
diferente. É um caminho a percorrer…”
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Para lá dos muros da Universidade, a título nacional, as federações podem ser a solução para
defender os estudantes e contribuir, no plano político, para a defesa de determinadas de
mudanças. “Seja para criar a política educativa, dentro das universidades, nas faculdades, por
via das unidades curriculares que, com o tempo, devem ser adaptadas entre o entendimento
docente-estudante, seja a nível nacional, macro, como pudemos ver durante a pandemia, na
procura de soluções e discussão de temas como o futuro do ensino, quem sabe, híbrido, as
Associações tem um papel fundamental.”

Tudo isto, como é óbvio, depende da força da palavra
que cada instituição tem.
“Tudo isto, como é óbvio, depende da força da palavra que cada instituição tem. O poder de
autoridade que representa e o quão alto consegue erguer a sua voz. É neste sentido que, se
funcionarem bem, as federações podem ser uma solução chave, como é bom exemplo a
Federação Académica do Porto. Uma equipa que reune os problemas que lhe eram
transmitidos, os analisou sistematicamente e apresentou propostas de soluções, promovendo
sempre o diálogo.”

D.
Finalmente…

N

ão é displicente imaginar que um percurso como este te abrisse portas na política.
Que farias com essa oportunidade? “Nada. A política ativa e partidária não é a
minha forma de estar. A minha intervenção tem sido - e continuará a ser - em
missões como a que assumi enquanto Presidente da AECPBS. De proximidade e muito
prática. Muito objetiva. Com resultados mais concretos.”
Depois desta experiência, o Gonçalo acredita que para o seu percurso futuro ganhou várias
coisas, que o tornarão um melhor “gestor de ideias e pessoas”: “muitos contactos, com pessoas e
amigos que ajudei e me ajudaram e, principalmente, saber trabalhar e liderar uma equipa com
personalidades tão distintas.”
Ter tempo para pensar em todas estas questões e fazer o que tens feito, inevitavelmente, ter-lheá tirado a liberdade para ser e estar noutras lugares e com outras pessoas. Perguntei se se
arrependia: “Esta vontade de ter um caminho de sucesso, por vezes, sacrifica uma vertente
pessoal… se eu faria algo de diferente? (Segui-se um amplo silêncio.) Sim, porque tenho
consciência que, por vezes, levei isto ao limite… mas não, porque hoje me sinto realizado.”
Para percebermos que tipo de pessoa é o Gonçalo… perguntei-lhe a quem contou que seria o
protagonista desta entrevista. “Ao meu pai.”

Nuno Brochado de Agarez
EDITOR IN CHIEF

D.

A tua ousadia de escrever.

A Evolução
da

Moeda
N

os primórdios da civilização, o comércio era realizado através
da troca de bens e serviços. Contudo, este sistema tinha as
suas desvantagens, nomeadamente, a dificuldade de encontrar
convergência de necessidades e da divisibilidade dos bens. Sendo essas
duas condições sine qua non para a troca, o comércio era bastante difícil
e confuso para essas civilizações. Esta dificuldade obrigou os nossos
antepassados a pensar numa solução: Qual seria a melhor forma de
assegurar um comércio mais eficaz, facilitando a satisfação de
necessidades da população?
Como em quase todos os avanços históricos, foram sendo utilizadas
soluções imperfeitas que colocavam em evidência os problemas que
existiam na solução anterior. Por exemplo, a palavra salário, que advém
do pagamento em porções de sal que era feito aos soldados romanos,
remonta para uma solução evidentemente fraca, já que o meio de
pagamento teria de ser durável, portável, divisível, escasso e de ter um
valor reconhecido por todos, para ser usado entre as diferentes
comunidades.
Como sabemos, o material que preencheu todos estes requisitos foi o
ouro.
(…) foram sendo utilizadas soluções imperfeitas
que colocavam em evidência os problemas (…)
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(…) a época dos Descobrimentos levantou novos problemas à
existência de moedas metálicas (…)
Posteriormente, a época dos Descobrimentos
levantou novos problemas à existência de
moedas metálicas: estas eram pesadas e,
portanto, difíceis de transportar em grande
escala. Por essa razão, os comerciantes
começaram a adotar o papel-moeda, emitido
pela autoridade oficial de cada país. Desta
forma, começou o famoso padrão-ouro, que
se perpetuou por muitos séculos. Neste
sistema, o papel-moeda em circulação tinha
um regime cambial fixo, ou seja, cada nota
tinha um valor correspondente em ouro.
Daí, quando o utilizador quisesse, podia
dirigir-se ao banco e trocar o seu papelmoeda pelo material valioso. Este modelo era
eficaz porque impedia os governos de
imprimir dinheiro sem valor correspondente
gerado, não permitindo o fenómeno da
inflação.
Contudo, nada é durável infinitamente. No
final da Segunda Guerra, existindo a
necessidade de reconstrução da Europa, foi
assinado o acordo de Bretton Woods. Assim,
(…) nada é durável infinitamente.

o sistema monetário passou a ser o do padrão
ouro-dólar. Neste, a única moeda convertível
em ouro era o dólar (regime fixo) e todas as
outras eram convertíveis nessa mesma moeda
(indiretamente convertíveis em ouro).
Inicialmente funcionou tudo bem com os
EUA a funcionar como uma espécie de
Banco Mundial. Contudo, com a estagnação
da oferta de ouro e o crescimento
exponencial de dólares em circulação, o ouro
passou a ser subavaliado e, portanto, os
países do Resto do Mundo angariavam
dólares para depois obterem ouro a preço de
saldo, fazendo com que os Estados Unidos
perdessem as suas reservas. Posta esta
situação, o presidente Nixon decidiu acabar
com a convertibilidade do dólar em ouro
(1971), acabando com o acordo vigente.
O momento citado, precedeu a norma que
perdura até os dias de hoje: o sistema de
câmbios flutuantes. Neste, as moedas não
têm nenhuma “garantia”, tal como se
verificou n os séculos anteriores. Ou seja, as
moedas só têm valor porque a população
confia que assim o seja, sendo a taxa de
câmbio fixada por forças de mercado. Este
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A perda de confiança nas
instituições tem uma relação
direta com o aumento do uso
de moedas digitais (…)
modelo traz imensas vantag ens,
nomeadamente as políticas keynesianas, que
invocam a possibilidade de aumentar a
liquidez em momentos de recessão. Porém,
ao mesmo tempo, cedemos muito poder aos
bancos centrais, existindo a possibilidade de
os mesmos gerirem mal a oferta de moeda
(p.e. através de pressões políticas), criando
inflação excessiva e prejudicial à economia
como um todo.
No ano de 2007, despoletava uma crise
financeira com contornos mundiais, que
fazia aumentar a desconfiança sobre as
autoridades monetárias e fiscais. Neste
enquadramento espaço -temporal era
anunciada a primeira criptomoeda, a bitcoin,
moeda esta que não é gerida por nenhuma
instituição centralizada, mas sim por todos
os seus utilizadores. Com o avanço de
tecnologias como a “blockchain”, estas
moedas digitais tornaram-se bastante mais
seguras e fiáveis nas transações, traduzindose tal no rápido crescimento da popularidade
das criptomoedas num tão curto espaço de
tempo.
A perda de confiança nas instituições tem
uma relação direta com o aumento do uso de
moedas digitais, dado o seu carácter
descentralizado. Assim, com a pandemia, os
bancos centrais e governos tiveram um teste
fundamental à sua capacidade de gestão do
seu precioso ativo, a moeda. Com a oferta

desta a atingir níveis históricos e a quase
duplicar desde o início da pandemia na
Reserva Federal dos EUA de forma a garantir
liquidez aos agentes económicos, os receios
de inflação são cada vez maiores. Por um
lado, se a liquidez cedida não for suficiente, a
pobreza vai aumentar e com ela a
desconfiança generalizada sobre os decisores
económicos. Por outro, se a liquidez for
excessiva, a inflação pode ser elevada e
também causar uma enorme perda de
confiança nas instituições.
Com as criptomoedas a espreitar a
oportunidade, parece-me que este é um
momento fulcral de afirmação ou de rutura
com o modelo monetário atual.
Como vimos, desde as trocas diretas até às
moedas digitais, os sistemas de pagamentos
têm sido constantemente modificados para
responderem às necessidades do contexto
vigente. Nos últimos anos, o mundo tem
assistido à maior vaga de inovação
tecnológica de sempre e, portanto, dir-se-ia
natural que a mesma inovação se alastre ao
sistema monetário (cartões de crédito,
criptomoedas, etc). Porém, as moedas
digitais também trazem desvantagens: a
instabilidade de preços e a inibição da
utilização da política monetária Os bancos
centrais deixariam, portanto, de deter o
controlo sobre a oferta de moeda, perdendo
as ferramentas necessárias para aplicar
medidas contra cíclicas, importantes para a
estabilização do ciclo económico. Como
todos os economistas sabem, estas limitações
são importantes e inviabilizam a utilização
d e ste ti p o d e m o e d a s n o c ená ri o
macroeconómico atual.

(…) este é um momento fulcral de afirmação ou de
rutura com o modelo monetário atual.
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Posto isto, outras soluções têm sido estudadas, como por exemplo a criação de um euro digital,
que teria um controlo centralizado e, portanto, preços estáveis e poder centralizado sobre a
oferta de moeda.
Assim, e à falta de melhores respostas, deixo as perguntas: Com a crescente digitalização e
globalização do mundo e da economia faz sentido continuarmos a usar moedas nacionais e de
índole física? Serão as criptomoedas uma solução imperfeita que evidencia os problemas da
solução atual? Ou serão antes a solução final a esse problema?

“It is not the strongest of the species, nor the most
intelligent that survives. It is the one that is the most
adaptable to change”.
Tal como Charles Darwin diria: “It is not the strongest of the species, nor the most intelligent
that survives. It is the one that is the most adaptable to change”. Ora, também neste assunto
sobreviverá o meio de pagamento que se melhor adaptar ao futuro que estamos a criar.

Tiago Campos
ALUNO DA LICENCIATURA EM ECONOMIA
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OS GLADIADORES
DA

DEMOCRACIA

N

a Roma Antiga, corajosos e valentes gladiadores enfrentavam-se em robustos
anfiteatros. Com as suas espadas hirtas e imponentes, defrontavam-se em derradeiras
batalhas, muitas vezes, até à morte. Metaforizar esta prática com uma das mais
ousadas artes dos nossos dias - fazer política – é, surpreendentemente (ou não), mais fácil do
que o que parece.
Desengane-se o louco que ache que fazer política é empreender um plano de
execução de objetivos e respetiva enumeração destes. Fazer política não
é começar obras, alcatroar pavimentos ou subsidiar quem quer que
seja. É lutar fervorosamente contra um (ou mais) adversários, enquanto
o público – os eleitores – decidem o destino da contenda.
Verão que a comparação de ousada tem pouco. Assim, num
ano em que tiveram lugar as eleições presidenciais e
autárquicas, é importante refletir sobre o modo de politizar
de quem se atreve a querer representar-nos e dirigir o país.

A política (…) divide-se
em duas grandes
dimensões: a palavra e o
sentimento.
A política, na minha ótica, divide-se em duas
grandes dimensões: a palavra e o sentimento.
A primeira concretiza-se na espada de um
político que é, afinal de contas, a sua palavra
e respetivo discurso. O meu foco está nos
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políticos que optam por lâminas mais
afiadas, e veem as suas batalhas como
verdadeiras guerras pessoais. Vencem quando
a espada fere o adversário de tal forma que
este não reage de forma adequada. Por seu
turno, há eleitores que aplaudem de pé esta
forma de fazer política e são atraídos pelo
poder da grande lâmina que promete vencer
o mal da sociedade, tamanha a sua
imponência e capacidade de corte. O plano é
simples, curto e eficaz. Estabelecer o inimigo
e prometer vencê-lo. E é aqui que entra a
outra dimensão da política: o sentimento. O
inimigo não é escolhido à toa. É geralmente
um alvo fácil e que, de certa forma, provoca
dentro das pessoas um sentimento quase
primitivo de exclusão através do medo, e
consequente repúdio.

Como qualquer bom
gladiador, um político
tem o seu escudo (…)
A poderosa espada laminada não é, todavia,
invencível. Como qualquer bom gladiador,
um político tem o seu escudo – o seu
método de retaliação ao ataque. E há várias
maneiras de se reagir. Quer com ataques
ig ualmente frontais, quer com o
desarmamento do oponente. É preciso, no
entanto, ter cuidado. Combater fogo com
fogo é perigoso e pode polarizar
radicalmente uma nação. Veja-se
o caso paradigmático do
Brasil. O centro político é
praticamente nulo, e o
país vive numa guerra
bipartida de fogo

(…) desarmar o adversário
é mais eficiente do que
combatê-lo (…)
constante entre duas frentes de extremos
opostos, sem a presença de um meio-termo
capaz de lhes fazer frente. Na arena romana e
na guerra política, desarmar o adversário é
mais eficiente do que combatê-lo com as
mesmas armas e modos. Um adversário
desarmado é, afinal, um adversário
impotente, débil e sem poder de retaliação.
Mas como é que, na política, se desarma
alguém com uma espada tão mortífera? Será
atacando-o com o mesmo ódio com que ele
se emerge e move? Será a proibição deste
tipo de gladiadores o modo mais eficaz para
se proteger a nossa tão prezada democracia?
Não será tal censura antidemocrática em si
mesma? Proponho deixar a discussão
paradoxal de lado, e antes focar na premissa
do paradoxo em si - a premissa de que a
maioria dos eleitores votaria em semelhante
político. Esta é a premissa merecedora de
discussão e na qual é importante atentar.
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(…) é preciso vencê-los (…)
no debate das ideias.

vitimizem, mas, sobretudo, encará-los com a
seriedade de um adversário real como
qualquer outro.

Há eleitores que aplaudem a estratégia destes
políticos, aprovam o seu modus operandi e
veem os seus sentimentos, medos e revoltas
validados pelos mesmos. São, certamente,
uma minoria. Para impedir que se tornem
uma maioria, é preciso vencê-los, como dizia
o Presidente da República Marcelo Rebelo
de Sousa, no debate das ideias. É, assim,
imperativo não abandonar os pilares
basilares da democracia, e vencer no debate
público. Não deixar que estes políticos se

A democracia é autossuficiente e o debate de
ideais - que é, afinal, a mais bela e importante
característica do Estado de Direito
Democrático - é o método mais eficaz de não
deixar as demagogias e a diabolização do
inimigo prevalecerem. Urge debater, chegar
ao fundo das questões, constatar os falsos
problemas e tornar as demagogias de tal
forma claras e evidentes para os eleitores que
a minoria revoltada não passe disso mesmo:
uma minoria.

A arena política é, de facto, um espaço onde os mais (e os menos) hábeis políticos se podem
enfrentar e receber (ou não) ovações de quem realmente manda – o povo. Deixo, assim, os
meus votos para que as sucessivas contendas que o sistema democrático nos vai opondo se
destaquem pelo espetáculo das ideias e questões primordiais debatidas, e que a capacidade de
corte da espada de cada político seja, cada vez menos, um fator e um motivo de aplauso.

Guilherme Santos
ALUNO DA DUPLA LICENCIATURA EM DIREITO E GESTÃO
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E quando f!mos
“velhinhos”?
A

expectativa de um decréscimo populacional em Portugal transformou-se, há vários
anos, numa certeza evidente. Portugal é um país europeu de “cidadãos velhos”, que
apresenta uma tendência demográfica claramente decrescente. Segundo dados dos
censos de 2021, Portugal tem hoje menos 2% dos habitantes que tinha em 2011, e menos 3%
do que tinha em 2001. Também o INE, prevê que a população portuguesa continue a
diminuir, e que em 2070, a mesma se situe nos 7 milhões de habitantes, o que significará uma
perda para o país de quase 3 milhões de pessoas, o equivalente a um quarto da sua população
atual. Paralelamente, o comportamento da população ativa espera-se igualmente negativo.
Segundo a Comissão Europeia, Portugal vai ter menos 40 milhões de pessoas em idade para
trabalhar em 2070, e será, provavelmente, o país da Europa com o mais alto índice de
dependência de idosos em relação à população ativa: praticamente 1 trabalhador para cada 3
reformados. Seremos, portanto, um país cada vez mais envelhecido, e cada vez menor, em
número de habitantes, e em número de trabalhadores. O que significa que nas próximas
décadas, o país vai ter de sustentar mais reformados, com menos contribuintes, e de pagar mais
pensões, com menos receita e menos emprego.
(…) o país da Europa com o
mais alto índice de
dependência de idosos em
relação à população ativa (…)
Olhando objetivamente para o sistema das
pensões de reforma em Portugal, atualmente
financiado pelos descontos dos trabalhadores
e contribuições das empresas, pode concluir-

se rapidamente que é a própria
sustentabilidade da Segurança Social que
está em causa. Um país que está a envelhecer,
e que tem números baixos de natalidade, está
gradualmente a acentuar o fosso de
dep endência entre c ontribu intes e
pensionistas, e a deixar para as novas
gerações, o esforço a pagar pela fatura. Existe
por isso, uma necessidade urgente de inverter
a pirâmide etária, e de adotar políticas de
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incentivo à natalidade e ao emprego, que se
r e fl i t a m n um a um e n t o d a r e c e i t a
contributiva da segurança Social, e no
equilíbrio das suas contas.

Serão estes jovens suficientes
para sustentar um número tão
elevado de reformados?

A importância destas políticas, é tão maior,
quanto a necessidade de evitar tomar outras
medidas, que tenham um impacto negativo
do ponto de vista social, mas que sejam
necessárias para controlar o problema, como
o aumento da idade da reforma, ou o
aumento das contribuições ou dos impostos,
por exemplo. Políticas que atuem na
estrutura da economia, que consolidem o
rendimento e o poder de compra das
famílias, e que criem condições no médio e
no longo prazo para criar riqueza e emprego
para os mais jovens. Só assim será possível
combater o problema demográfico, sem
interferir na estrutura da Segurança Social,
ou na capacidade do sistema público, que em
último caso, poderá ter que recorrer a dívida
para pagar pensões de reforma. Daqui emana
ainda a possibilidade de encontrar uma
alternativa a esse mesmo sistema, optando
por exemplo por sistemas de gestão privada e

de capitalização de prestações, ajustadas a
cada contribuinte. Mas tal só será possível,
preparando financeiramente as classes mais
jovens, e garantindo uma linha de
continuidade nas políticas económicas no
longo prazo, definindo um caminho a
percorrer em termos de metas para a
Segurança Social.

A importância destas políticas,
é tão maior, quanto a
necessidade de evitar tomar
outras medidas (…)

Este caminho não será certamente fácil, mas
terá que ser feito tendo em conta o esforço e
a confiança depositada nas gerações mais
novas. Os jovens residentes em Portugal bem
como os que ainda estão por nascer, são a
grande capacidade de mão de obra para o
país nas próximas décadas, e representam a
esperança de um eventual aumento de
natalidade em Portugal. Estes serão ainda
uma cota parte do total de contribuintes
portugueses, e da população ativa. Serão
estes jovens suficientes para sustentar um
número tão elevado de reformados? Talvez
não. Mas é neles que está depositada a
esperança de uma eventual inversão do ciclo.
Cabe ao estado, criar as condições
necessárias para que tal mudança possa
efetivamente acontecer.

Marie von Ebner Eschenbach, famosa escritora alemã, dizia que “Quando somos jovens
aprendemos. E quando ficamos velhos, entendemos”. Hoje, os jovens aprendem muito, e
quando ficam velhos, entendem que pode não haver ninguém que lhes pague a reforma. No
final de contas, talvez seja mesmo esse o seu desfecho.
De uma coisa tenho a certeza. Não é fácil ser jovem em Portugal, e pensar no futuro.

António Pato
ALUNO DA LICENCIATURA EM ECONOMIA
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(Mais sobre)

Os nossos
Grupos
Académicos

CTC | AIESEC

D.
CATÓLICA CONSULTING
TOWARDS CHANGE

O

Católica Consulting Towards Change Club é o mais recente clube de consultoria do
Centro Regional do Porto da Universidade Católica.

Com o intuito de pôr em prática os conhecimentos adquiridos nas respetivas
licenciaturas, os estudantes membros do clube, têm por objetivo colmatar necessidades de
consultoria (financeira, legal, de imagem, contabilística, entre outras) de Instituições de
carácter social (IPSS, na sua maioria). Sabemos que, muitas vezes, estas organizações não têm
capacidade para investir nos serviços que nos propomos a oferecer e, portanto, prestamos os
mesmos de forma completamente gratuita.
A nossa equipa é multidisciplinar, pelo que está aberta a todos os estudantes do Centro
Regional do Porto, independentemente da licenciatura/mestrado que frequentam.
Acreditamos que, com a ajuda e empenho de todos, poderemos fazer uma verdadeira diferença
no funcionamento destas instituições, enquanto pomos em prática os conhecimentos teóricos
adquiridos nas nossas licenciaturas, e construímos uma mais vasta e consistente consciência
social e voluntária.
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T

odas as gerações têm oportunidade de moldar o mundo. É por isso que, na AIESEC,
acreditamos que a solução é desenvolver jovens líderes responsáveis e capazes de ter
um impacto positivo que se traduza num futuro melhor.

Criada após a II Guerra Mundial e reconhecida pela UNESCO como a maior organização
criada e gerida por jovens, a AIESEC é uma plataforma de desenvolvimento de liderança para
jovens de todo o mundo. Estamos presentes em mais de 100 países e territórios e o nosso
propósito é alcançar a paz e o desenvolvimento do potencial humano e, para tal, colocamos a
nossa confiança nos jovens enquanto chave para desbloquear esse futuro melhor. Desde 1948,
temos providenciado experiências práticas de desenvolvimento de liderança a mais de 1 milhão
de jovens, para que eles possam ver o mundo, começar a entendê-lo e mudá-lo gradualmente.
Estas experiências de desenvolvimento são divididas em 3
programas. O Global Talent, em que estamos perante estágios
internacionais, de variações variadas, nos quais terás a
oportunidade de te desenvolveres profissionalmente e
impulsionares a tua carreira, enquanto ganhas soft skills
fundamentais para o teu desenvolvimento pessoal e profissional.
O Global Teacher que é a oportunidade de contribuires para o
ensino de crianças e jovens de outro país, E, por fim, a
experiência de membro dentro da organização que é uma
oportunidade de desenvolvimento de qualidades de liderança.
Em Portugal, a AIESEC está presente em 8 escritórios
espalhados por todo o país desde Braga a Lisboa. Temos mais de
200 membros ativos pelo país e, juntos, no último ano,
providenciamos mais de 600 experiências internacionais a
jovens portugueses.
Em fevereiro de 2021, foi fundado o escritório da AIESEC na
UCP que conta já com 10 membros distribuídos por dois
departamentos: Marketing e Experiências Profissionais.

Beatriz Carvalho, alumni da Universidade Católica que decidiu
substituir a disciplina de Projeto Final por um estágio internacional
com a AIESEC.
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Os Preferidos

Padre José Nuno Silva

Livro favorito? Se não fossem os 73 livros vivos da Bíblia, singularmente o evangelho de João,
seria Contos Exemplares de Sophia.
Filme favorito? O mistério indeclinável e inexpugnável da liberdade de consciência em Uma
vida escondida, de Terrence Malick.
Viagem de sonho? A Páscoa de 2012, vivida em Jerusalém, o “aqui” onde a redenção se fez
história nossa.
Memória? O sem-fim de rostos dos meus 18 anos a-ver-a-Deus, no Hospital de São João.
Na secretária, o que nunca pode faltar? A intencionalidade.
Prato preferido? As batatas com bacalhau que a minha mãe faz na Noite de Natal, com
molho fervido, e o farrapo velho, no Dia, com o que sobra da véspera.
Primeira coisa que faz ao acordar? Maldigo-e-desligo o despertador.
Para começar bem o dia, o que não pode faltar? Para além do banho, rezar.
Primeira coisa que faz quando chega a casa? Abro as janelas, mesmo no inverno,
se a chuva não o impedir.
Como ocupa os seus tempos livres? Entrego-os ao silêncio e ele dirá se quer
que caminhe – gosto da beira-mar e da montanha – ou que me sente a
ouvir música e/ou a ler ou, simplesmente, a ouvi-lo.
Um aspeto que mudaria em Portugal? Obviamente, a condição e a
situação daqueles que se encontram escondidos nas muitas
formas da velhice solitária.

Coordenador da unidade académica de Cristianismo e
Cultura, no âmbito do Programa de Dupla Licenciatura, o
Padre José Nuno passou vários anos no Hospital de São
João. Atualmente, é capelão do Santuário de Fátima.

Nuno, tens ido à Bolacheira? Gosto de espaços que,
mesmo com sucesso, não receiam renovar-se — mesmo
porque o que importa (as bolachas e os cupcakes)
continuam os mesmos.

Ana! Sabes que a princípio achei estranha a
remodelação. Sinto falta dos sofás onde passei
muitas tardes.

Ah, imagino. Eu creio que sempre usei as mesas, onde as minhas
papilas gustativas já foram muito felizes. E jamais resisto a levar
para casa uma dizia de bolachas: não um único sabor menos bom, e
as de chocolate com pedra de sal são estupendas. Já para não falar
nos cupcakes…

Os cupcakes nunca escolho o sabor. Gosto de todos e peço
para que me surpreendam.

Gosto dessa perspetiva! Engraçado como a Bolacheira já
me serviu para almoços ou lanches de trabalho, mas
também de lazer — é um sítio muito versátil, não é?

Acho que o facto de ser perto da Católica e muito
calmo é dos seus maiores atributos: num intervalo mais
longo podemos trabalhar ou relaxar por lá.

Encontramo-nos lá quando vieres ao Porto?

@nbrochadodeagarez
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OS TEXTOS DOS AUTORES CONVIDADOS
NÃO SÃO SUJEITOS A QUALQUER PROCESSO
DE REVISÃO, POR RESPEITO AO ESTILO
PRÓPRIO DE CADA UM.

Preparar a 1ª Edição de um novo ano, a 5ª que coordeno, é sempre um
desafio acrescido.
Por um lado, há uma vontade enorme de cumprir com as expectativas que
o trabalho criou e, por outro lado, é também fundamental inovar.
Inovar e reaprender.
Reaprender a fazer quando a Equipa é nova pelas entradas e saídas, resultado das novas Vidas de cada um.
Ao Daniel e ao João, pelo esforço que dedicaram para dar o tiro de partida
deste projeto.
À Catarina que se mantém.
À Carolina e ao Tomás que se juntam.
E aos alunos, que ganham um destaque maior do que nunca nesta edição.
A Equipa do Diurna. dedica-vos esta Edição.
NBA
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