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Editorial
esta altura do ano — e o meu caso pessoal, quando ponho outro chapéu, não é
diferente — é tempo de dar posse às novas Associações de Estudantes e às visões que
estas defendem para a Academia e para os estudantes.

Quando recentemente tive a oportunidade de refletir sobre os desafios próximos que os nossos
representantes terão que enfrentar, decidi que o meu Editorial, nesta Edição, seria sobre isso
mesmo. Afinal, é tempo de preparar o amanhã.
Com uma população amplamente vacinada e uma pandemia que, salvo melhor opinião, já
causou um maior impacto no nosso quotidiano do que aquele que causa hoje, à semelhança do
que aconteceu depois do Blitz, na Grã-Bretanha, é tempo de sairmos dos nossos confinamentos
e reconstruirmos, maior e melhor, aquilo que se perdeu.
Este é o mandato certo para anteciparmos discussões que marcarão o modelo da nossa
academia. Não é possível ignorar o impacto que as tecnologias tiveram nos métodos de ensino.
Não podemos esquecer-nos da viabilidade dos regimes híbridos. Não podemos deixar de
considerar as formas de avaliação. Não podemos deixar cair no esquecimento os impactos de
um campus vazio. Não podemos, em suma, deixar de levar em linha de conta tudo o que
mudou em razão de dois anos profundamente atípicos. Tomar em linha de conta, contudo, está
longe de ser procurar desenfreadamente voltar ao que era.
Exige-se dos nossos dirigentes e representantes a capacidade de averiguar a sensação e
disponibilidade dos alunos para a mudança. Para perceber o que deve ser como era. O que deve
ser como está. E o que deve alterar-se por completo. Sempre em prole do melhor ensino de
excelência que caracteriza esta casa.
A ousadia de propor estas mudanças e de surfar a onda das circunstâncias precisa de
ponderação e concertação entre todos.
Como disse a Senhora Reitora, em entrevista ao Diurna., na 2ª Edição, a propósito do Católica
Digital Hub: “não nos vamos transformar numa universidade online, mas há instrumentos que,
tendo-se tornados rotineiros com a pandemia, — e podem ser melhorados — são muito úteis
para os estudantes: por exemplo, os materiais que podem ser disponibilizadas online (...) aulas
gravadas, online, interativas e que podem ser disponibilizadas em diferido, aos alunos”.
São circunstâncias como esta que constroem as gerações seguintes.

Nuno Brochado de Agarez
EDITOR IN CHIEF
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oi lançada no passado mês de outubro a plataforma INSURE.hub, uma iniciativa
conjunta da Católica Porto Business School, Escola Superior de Biotecnologia (ESB) e
Planetiers New Generation. O objetivo é promover a implementação de processos de
inovação e gestão numa perspetiva circular, com o objetivo da sustentabilidade plena (net-zero)
e/ou regeneração (positive pursuits), antecipando o futuro e a adaptação aos desafios
ambientais globais.
Esta iniciativa está alinhada com a estratégia da Universidade Católica Portuguesa (UCP) em
geral, e da Católica Porto Business School (CPBS) em particular. Primeiro, insere-se na
ambição da CPBS em ser reconhecida como uma escola de gestão líder em Portugal e na
Europa em matérias de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. O projeto
pretende desenvolver modelos de negócio inovadores que não só tenham impacto positivo no
ambiente e na sociedade, mas que sejam também rentáveis para as empresas.

Esta iniciativa está alinhada com a estratégia da
Universidade Católica Portuguesa (…)
Segundo, o Insure.Hub alavanca o ecossistema multidisciplinar existente no campus do Porto
da Universidade, no caso, juntando as competências da CPBS nas áreas da inovação, modelos
de negócio e responsabilidade social corporativa, e as competências da Escola Superior de
Biotecnologia na área da sustentabilidade ambiental.
(…) o Insure.Hub alavanca o ecossistema multidisciplinar
existente no campus do Porto (…)
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(…) o Insure.Hub adota desde a sua génese uma lógica
de posicionamento global.
Terceiro, sendo fiel à tradição da CPBS e da ESB de forte ligação às empresas, a plataforma
inclui um parceiro da sociedade - Planetiers New Generation - e um leque alargado de
empresas, nacionais e internacionais, com preocupações ambientais. A Planetiers constitui-se
como um movimento que junta cidadãos e organizações, privadas e públicas, para acelerarem a
consciencialização, educação e co-criação de soluções inovadoras para uma economia mais
inclusiva e verde.
Finalmente, o Insure.Hub adota desde a sua génese uma lógica de posicionamento global.
Exemplo disso foi o evento de lançamento, que contou com a presença na UCP-Porto de
Gunter Pauli (reputado thought leader e empreendedor global), John Mello (CEO Amyris
Inc, USA), e a participação remota de oradores de países como os Estados Unidos, Reino
Unido e Alemanha. O Insure.Hub junta-se a outras iniciativas internacionais que a CPBS
integra nestas áreas, tais como as redes PRME (Principles for Responsible Management
Education) e GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative).

O Insure.Hub junta-se a outras iniciativas internacionais que
a CPBS integra nestas áreas (…)
Aproveito este espaço para reconhecer o excelente trabalho realizado pelas equipas dos
parceiros do Insure.Hub, em particular o Prof. João Pinto (CPBS), a Profª Manuela Pintado
(ESB) e o Dr. António Vasconcelos (Planetiers). Termino lançando o convite a toda a
comunidade UCP para se envolver nas atividades do Insure.Hub – stay tuned!

Rui Soucasaux Sousa
DEAN DA CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL
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A (I)LICTUDE
DAS

ARMAS NUCLEARES

H

odiernamente, a maior ameaça interior que a Humanidade poderá enfrentar serão as
armas nucleares. Pondo de lado discussões políticas e jurídicas, releva sublinhar que
o conceito de armas nucleares, na sua forma pura, é extremamente interessante e
arrebatador; os seres humanos desenharam um mecanismo que visa terminar conflitos através
da exterminação de culturas inteiras. Parece que algures na história humana o utilitarismo de
Stuart Mill foi levado ao seu expoente máximo (vejamos o caso de Hiroshima e Nagasaki).
Posto esta pequena reflexão, irei analisar, brevemente, o percurso legal que a utilização de armas
nucleares percorreu, assim como a possível, mas improvável, formação de um costume
internacional; atendendo à extrema complexidade do tema, o presente texto tem como
objetivo encorajar a reflexão sobre o assunto, não tendo como função analisar minuciosamente
as questões apresentadas.

(…) a maior ameaça interior que a Humanidade poderá
enfrentar serão as armas nucleares.
No parecer consultivo sobre a legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares, o Tribunal
Internacional de Justiça afirma que nem o direito internacional convencional nem o direito
consuetudinário parecem conter qualquer tipo de disposições normativas que autorizem a
ameaça ou uso de armas nucleares (TIJ, Legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares, §105,
2A, 35 ILM, nº4, p.831). Todavia, a questão não fica resolvida por aqui, uma vez que o
Tribunal também considera que não existe “qualquer princípio ou regra de direito
internacional que torne a legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares (...) dependentes de
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Devem os sujeitos internacionais basear o seu
comportamento na antiga presunção Lotus?
uma autorização específica” (TIJ, Legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares, §52, 35
ILM, nº4, p.823). Tendo isto em mente, devemos então perceber para que lado tende a balança
internacional (pelo menos até 2017) na questão da (i)licitude das armas nucleares. Devem os
sujeitos internacionais basear o seu comportamento na antiga presunção Lotus? (em termos
básicos, o direito internacional atua em sentido positivo, ou seja, tudo o que não é
expressamente proibido é permitido). Não me parece que o TIJ, no caso supramencionado,
tenha decidido a favor da aplicação da dita presunção, primeiro porque afirma que “[as
potências nucleares] aceitaram, ou, pelo menos, não discutiram, que a sua liberdade de ação
era, de facto, restringida pelos princípios e normas de direito internacional, mais
particularmente pelo direito humanitário”; segundo, penso que em matérias jurídicas,
especialmente jurídico- internacionais, devemos ter sempre em conta o contexto temporal e
particular de uma decisão. Em extensão, parece-me que a aplicação da presunção Lotus em
matérias nucleares tem apenas consequências graves e desfavoráveis para o Direito
Internacional e para a subsistência da sociedade internacional.

(…) a balança internacional parece tender, discutivelmente,
num sentido de ilicitude da utilização e da ameaça do uso
das armas nucleares.
Independentemente, a questão debatida até
agora, embora interessante, após 2021, sofre
uma mudança de paradigma. Em 2017
começaram as negociações para a elaboração
de “O Tratado sobre a Proibição de Armas
Nucleares” (doravante, “TPNW”). Através
deste acordo, observamos que que a balança
internacional parece tender, discutivelmente,
num sentido de ilicitude da utilização e da
ameaça do uso das armas nucleares. Apesar
deste avanço, apenas 58, dos 122 estados que
votaram a favor do texto do tratado,
depositaram os respetivos instrumentos para
a ratificação. Em extensão, 69 estados não
votaram, entre eles todos os estados com
armas nucleares e todos os membros da
NATO (com exceção dos Países Baixos, que

votaram contra). Não obstante, os dados
fornecidos permitem realizar um
interessante raciocínio em matéria de
costume internacional.
De uma perspetiva consuetudinária, parece
improvável que as obrigações positivadas no
TPNW se tornem em costume internacional
global, pelo menos para já. Primeira razão,
tendo em conta que atualmente existem
entre 193-206 estados (dependendo do olho
que observa) e que desses 193-206 estados
apenas 56 ratificaram o tratado, concluímos
(…) parece improvável que as
obrigações positivadas no TPNW
se tornem em costume (…)
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(…) a prática reiterada e
prolongada no tempo de não
utilizar armas nucleares parece
estar interligada a um efeito
dissuasor e de medo mútuo (…)

que, sensivelmente, apenas um em cada
quatro estados está juridicamente vinculado
ao tratado por força do depósito dos
respetivos instrumentos de ratificação.
Como tal, tendo em conta que a prática deve
ser "geral e representativa", não me parece,
por força do explanado, que este critério
esteja preenchido (par. 73, Casos da
Plataforma Continental do Mar do Norte)
(para refletir, será possível a formação de um
costume regional? Ou local?). Segunda
razão, deve haver evidência de que os Estados
estão a aderir ao TPNW porque se
consideram vinculados a uma determinada
obrigação internacional, sendo que apenas
desta forma verificamos o requisito da opinio
juris. Neste exato ponto, parece que nos
deparamos com o paradoxo de Baxter,
segundo o qual a determinação do status
consuetudinário de um tratado amplamente
ratificado depende, paradoxalmente, da
opinio juris dos poucos Estados que não o
ratificaram . Por outra s pa lavra s, a
oportunidade de saber quais Estados aderem
às obrigações do TPNW (de uma perspetiva
da opinio juris) diminui à medida que mais
estados assinam e ratificam o tratado,
passando a estar vinculados por força de
normas internacionalmente codificadas (os
estados vinculados adotam um
comportamento reiterado, continuado e
geral, apenas, por força dessas disposições).
Para além disso, a prática reiterada e
prolongada no tempo de não utilizar armas
nucleares parece estar interligada a um efeito

(…) parece que nos deparamos
com o paradoxo de Baxter (…)
dissuasor e de medo mútuo; as evidências de
uma abstenção com base numa razão de bem
maior e tutela da raça humana parecem ser
ofuscadas por um medo mútuo (nesse
sentido, vejamos o período da guerra fria).
Não parece haver, portanto, evidências
suficientes para sugerir que o TPNW
codificou um costume ou que as normas
positivadas sem tornem em costume
internacional, pelo menos para já. Mas
porque é que a formação de um costume
internacional é relevante? Será assim tão
relevante que uma obrigação codificada se
torne costume internacional vinculativo para
um Estado já parte nesse tratado? Afinal, ele
já está vinculado pelo tratado. Veja-se, de
resto, que a delimitação do conteúdo de uma
obrigação internacional é mais fácil e confere
mais segurança jurídica num tratado do que
numa norma consuetudinária. A verdadeira
relevância da formação de um costume
funda-se em duas questões. Primeira, a
formação será relevante relativamente aos
Estados que não ratificaram o tratado, nessas
situações é que já há um efeito útil da
formação de um costume internacional.
Segunda, será relevante, caso o costume
englobe um “número” de obrigações mais
vasto que o próprio tratado, quer seja para os
Estados-Parte, quer seja para os demais.

(…) as evidências de uma
abstenção com base numa
razão de bem maior e tutela
da raça humana parecem ser
ofuscadas por um medo
mútuo (…)
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Em suma, penso que será seguro dizer que a grande maioria de nós se sentiria mais confortável
caso todos os estados estivessem vinculados, quer por força convencional, quer por força
consuetudinária (ou ambas), à não utilização e à destruição de armas nucleares. Em contraste,
caso nem todos os Estados ratifiquem este tratado (o que parece ser o caso), paradoxalmente,
estamos mais seguros, se os Estados rejeitarem a não utilização e destruição de armas nucleares
(não penso que seja seguro um mundo em que os EUA, Reino Unido e França não sejam
detentores de armas nucleares, mas a Coreia do Norte, Iraque, China e Paquistão sejam).
Infelizmente, esse não é o mundo em que vivemos e não me parece que seja o futuro em que
viveremos. Levanta-se a questão de saber se o mundo seria, objetivamente, mais seguro sem
estas armas... relativamente a essa questão remeto-me ao belo e pacífico silêncio, deixando a
ponderação ao critério do leitor.
Levanta-se a questão de saber se o mundo seria, objetivamente,
mais seguro sem estas armas...

Tomás Guerra
ALUNO DA LICENCIATURA EM DIREITO
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UMA JANELA PARA O

FUTURO
por Lúcia Catarina Ferreira
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pesar da possibilidade de persistirem surtos locais e sazonais, especialmente em países
que apresentam taxas de vacinação mais baixas, os epidemiologistas começam a
apontar 2022 como o “ano de transição” para a “vida normal”, na maior parte do
mundo, pelo menos, para a “vida normal do pós-pandemia”, não descurando a necessidade de
alerta para novas variantes. Assim, aproxima-se o momento para reconstruir a economia.
Mas como é que pretendemos reconstruir a economia em Portugal? Queremos manter a
predominância do setor terciário, que nos torna claramente vulneráveis em tempos de crise?
Queremos manter o ócio face aos novos desafios climáticos e da transição digital?
O Acordo de Paris, fruto das negociações da COP 21, visa limitar o aquecimento global em 1,5
oC. Para tal, nos próximos 10 anos, as emissões de carbono mundiais deverão diminuir em
45% e as europeias em 55%, até 2030, quando comparadas com os níveis de 1990. Apesar de
com a COP 26 terem ocorrido progressos para que este objetivo seja concretizado, a verdade é
que estes são insuficientes, tornando-se urgente uma mudança profunda de paradigma do
modelo de desenvolvimento dos países.

Um pouco por todo o mundo, já se encontram manifestações
desta emergência climática (…)
Um pouco por todo o mundo, já se
encontram manifestações desta emergência
climática, sendo que, não raras vezes, quem
contribui menos para que estas ocorram são,
infelizmente, os mais afetados. De acordo
com Filipe Duarte Santos, presidente do
Conselho Nacional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável (CNADS),
em declarações à Lusa, há uma aceleração do
aquecimento global, que deverá atingir os
1,5 oC já em 2030, o que poderá inviabilizar
o cumprimento do Acordo de Paris.
Acrescenta ainda, o mesmo autor que, “ainda
que não esteja em causa um problema de
extinção, as alterações climáticas vão
provocar cada vez mais refug iados
climáticos, mais insegurança alimentar, e

menos qualidade de vida, especialmente em
países mais pobres (...) e o mundo vai ser
mais violento e hostil.”.
Desconsiderar estes factos será funesto e
injusto. É crucial agir imediatamente para
limitar a catástrofe climática, protegendo o
nosso planeta e a nós próprios.
Com a pandemia, acordou-se para uma
realidade à qual as empresas não podem
continuar indiferentes: adotar um papel
ativo no cumprimento dos maiores desafios
da Humanidade representa a maior
oportunidade económica do nosso tempo!
Este é o momento para construir um futuro
melhor!

Destarte, urge o conceito de “economia verde”, que é uma forma de reconstruir e/ou
reestruturar uma economia na qual é dada prioridade à saúde pública e ao planeta,
entendendo-se que estes se encontram interrelacionados. Promove o uso de energia solar ou

Este é o momento para construir um futuro melhor!
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eólica, em vez que de energia proveniente do carvão ou do petróleo; o uso de transportes
públicos ou de veículos elétricos, em vez de veículos movidos a gasolina ou gasóleo; a
construção de casas energeticamente eficientes, a proteção da natureza e a existência de uma
“economia circular”, em vez de uma cultura de “uso único”.
(…) urge o conceito de
“economia verde”, que é uma
forma de reconstruir e/ou
reestruturar uma economia (…)
Esta posição é, inclusive, defendida pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI), que,
nas palavras de Kristalina Georgieva,
Diretora-Geral do mesmo, refere “nesta crise
temos abraçado com todo o coração pensar
no mundo pós-covid como sendo verde e
justo”, numa conferência organizada a 8 de
dezembro de 2020, onde era oradora
conjuntamente com Mark Carney, ViceChairman da Brookfield Asset Management
e Head de ESG e Impact Investing da
mesma.
E porque será? Talvez porque estão em causa
mercados multimilionários em todos os
principais setores da economia, desde as
tecnologias de construção, transporte,
alimentação, agricultura e até green finances.
Contudo, poderíamos pensar que este tipo
de investimentos tornam as empresas menos
competitivas, quando comparadas com
outras que não se submetem a tais objetivos.

Mas tal não é necessariamente verdade.
Como defendido por João Wengorovius
Meneses, secretário-geral da Business
Council for Sustainable Development
(BCSD) Portugal, esta “mudança de
paradigma depende de investimento público
e de parcerias público-privadas”, que se têm
concretizado, a título de exemplo, através do
Plano de Recuperação e Resiliência. Na
verdade, utilizando este tipo de apoios,
torna-se simples e rentável tornar um
negócio sustentável. Para além disso, as
energias limpas (energias renováveis,
baterias, IA, big-data, ...) tornaram-se
radicalmente mais baratas, pelo que, com as
petrolíferas em crise, mudar para a energia
solar ou eólica é uma win-win situation, na
qual o produto consiste em mais emprego e
energia limpa.
(…) as empresas que
promovem a sustentabilidade
têm ultrapassado os seus
concorrentes.
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Assim, tem-se observado que as empresas que promovem a
sustentabilidade têm ultrapassado os seus concorrentes. Em
2020, de acordo com o Financial Times, mais de 80% dos
fundos ESG superaram os seus benchmarks.
No que concerne à economia circular, de acordo com o
último Circularity Gap Report, em 2020, apenas 8,6% da
economia mundial foi circular. Neste âmbito, devemos
abandonar o paradigma de fast captalism (assente numa
lógica de extração, produção e descarte rápido dos produtos),
que é um sistema linear insustentável.
Esta é uma forma diferente de pensar o negócio, que traz
deveras mudanças. E, por isso, para que seja o mais eficaz
possível na afetação de recursos financeiros, como alertado
por João Wengorovius Meneses, no caso português, “seria
importante o Governo desenhar uma estratégia mais clara
para a década, setor a setor, concretizando melhor o Roteiro
para a Neutralidade Carbónica 2050 e o Plano Nacional
Energia e Clima 2030 (entre outros planos e roteiros oficiais)
em medidas concretas (...) a par de um maior envolvimento
por parte das associações empresariais setoriais.”.
(…) necessária uma transição de paradigma
no setor privado (…)
Todavia, apesar das dificuldades, este é um passo importante a
fazer.
Esta transição não recairá na integra sobre o setor público.
Será também necessária uma transição de paradigma no setor
privado, algo já manifestado pelos diversos stakeholders das
Organizações, desde investidores e reguladores financeiros,
que exigem mais transparência, aos clientes, que estabelecem
metas inegociáveis quanto à pegada ecológica dos
fornecedores, e, especialmente, aos trabalhadores, em
particular os Millennials e a Geração Z, que procuram
empregadores que compartilhem os seus valores, como se
defende no artigo “The Net Positive Manifesto: Is the world
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better off because your company is in it?”, redigido por Paul Polman e Andrew Winston,
publicado na Harvard Business Review, na edição de setembro-outubro 2021.
No mesmo artigo, define-se o conceito de net positive company, como aquela que “melhora o
bem-estar de todos os que afeta e em todas as escalas – todos os produtos, todas as operações,
todas as regiões e países, e para todas as partes interessadas, incluindo trabalhadores,
fornecedores, comunidades, clientes e, até mesmo, gerações futuras e o próprio planeta.”.
(…) aquela que “melhora o bem-estar de todos os que
afeta e em todas as escalas (…)
Apesar de nenhuma empresa ter atingido, ainda, este objetivo, existem várias
que estão no caminho certo. É o caso da Unilever, classificada, nos últimos 11
anos, como líder mundial na sustentabilidade, pelo Sustainability Leaders
Survey. Segundo Paul Polman, antigo CEO da Unilever, a chave tem sido
procurar valor no longo prazo e “abordar os governos de forma aberta e
transparente”. Exemplificando, a Unilever manteve uma presença constante em
Bruxelas para estar envolvida na formulação de políticas da EU, oferecendo
conhecimento em várias áreas (mudanças climáticas, segurança alimentar,
higiene, saneamento, entre outras), apresentando, assim, uma posição
proativa, ao contrário da maioria das empresas que apenas age reativamente,
para reivindicar algo ou pedir ajuda.
(…) será a maior transformação das sociedades e
das economias deste século!
Respondendo às questões iniciais, devemos adotar o paradigma da
sustentabilidade na reconstrução da economia, através, por
exemplo, da filosofia da economia verde; o setor terciário não
deverá continuar a ser predominante, esta é uma janela de
oportunidade para investir na industrialização sustentável;
não devemos manter o ócio face aos novos desafios, cada um
de nós tem um papel importante a desempenhar nesta que
será a maior transformação das sociedades e das economias
deste século!

Lúcia Catarina Ferreira
EDITORA DO JORNAL DIURNA.
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Mulheres.
ARTE EM DESTAQUE
por Luísa Fernandes
Mestrado em Fotografia
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Fotografia 1: Marta

D.

Fotografia 2: Izabelle
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Fotografia 3: Ângela
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Fotografia 4: Bárbara
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Sérgio Vasques
Uma conversa de carreira.

D.
Sérgio Vasques é um reputado jurista, especialista em matérias de
Direito Fiscal, e que, por todo o mundo, já deixou o seu contributo na
construção jurídica de um sistema eficiente e adequado aos desafios
dos Estados.
Trabalhou no Governo português e, com engenho e mestria,
pertenceu a equipas que enfrentaram grandes desafios, desde
impulsionarem a fiscalidade verde até anteciparem um dos mais
reconhecidos planos de intervenção, com a Troika.
Foi na qualidade de Professor, na Católica Lisboa, que o conheci. E foi
nesse âmbito que surgiu o convite para esta conversa.

No Ministério do Ambiente

S

érgio Vasques, no seu perfil de LinkedIn, onde é particularmente ativo, associado ao
papel que desempenhou no Ministério do Ambiente, enquanto “advisor”, deixa um
reparo que me deixou profundamente curioso, tendo em conta todas as experiências
pelas quais já passou: “o emprego mais fascinante que tive até hoje”. Quis saber se, depois de
tantos outros que vieram a seguir, mantinha a mesma convicção.

(…) o emprego mais fascinante que tive até hoje.

“Mantenho”, disse convictamente. E explicou-me: “eu trabalhei como assessor do Professor
Nunes Correia, Ministro do Ambiente, e, naquela altura, já tínhamos alguns instrumentos
económicos ligados ao ambiente, mas havia muito por fazer, era uma altura em que tínhamos
que transpor várias Diretivas Europeias.”
“Do ponto de vista da fiscalidade ambiental, aquilo foi o momento em que nós, no fundo,
concebemos taxas sobre águas, sobre resíduos, articulação da fiscalidade automóvel com os
problemas das emissões de CO2, a articulação destes instrumentos com o mercado europeu das
licenças de carbono…”
A sua vertente inovadora e académica estava aqui, na vida real, a exercer o esplendor do seu
potencial: “para quem gosta de trabalhar em política fiscal, foi um par de anos muito
engraçado. Tive também o privilégio de trabalhar com uma equipa de luxo, uma equipa jovem,
porque as pessoas na área do ambiente também, eram mais jovens e tinham uma mentalidade
diferente da nossa, juristas, que temos uma tendência mais conservadora.”

D.
(…) a realidade social estava
longe de ter a postura que tem
atualmente em matérias
ambientais (…)
É de notar que em 2006-2008, a realidade
social estava longe de ter a postura que
tem atualmente em matérias ambientais e,
de certa forma, isso pode minar o poder
do Estado, e a sua legitimidade, no que
diz respeito à fundamentação dos novos
impostos e taxas. Isso foi uma dificuldade
acrescida ao trabalho?
“Sem qualquer dúvida que sim.”
Em que medida? “Primeiro, porque
muitas destas taxas tocam de forma mais
pesada em setores muito determinantes.
Quando se criam taxas sobre resíduos,
águas, naturalmente que são coisas que
pesam ao setor da agricultura, da
indústria, criam-se resistências naturais.
Por outro lado, sensibilidade da opinião
público era diferente do que é hoje. Como
exemplo, o caso da tributação automóvel.
Hoje em dia, muita gente tem um
automóvel elétrico, na altura isso não
existia. Por isso, quando se carregava a

tributação nos veículos a gasolina ou
gasóleo, quando se desmotivava a
aquisição de frotas por parte das
empresas, essas coisas eram vistas com
uma resistência totalmente diferente de
hoje, em que se veem mais as formas de
mobilidade suave. Na altura não havia. ”
É curioso imaginar que ainda possa
reconhecer na realidade jurídica atual, as
bases que foram lançadas naquele
período. Ou já muita coisa mudou?
Estaremos assim tantos passos à frente,
dando a esses instrumentos apenas um papel
enquanto pontos de arranque?

O grosso da nossa
fiscalidade ambiental
assenta no direito europeu.
“O grosso da nossa fiscalidade ambiental
assenta no direito europeu. Essa base
continua lá. Nós demos foi outros passos em
diante, como foi o caso da fiscalidade verde,
em 2014, e com outros instrumentos que
têm vindo a ser inseridos. Mas isto é um
processo que se vai fazendo gradualmente.”

D.
A Secretaria de Estado

S

aído do Ministério do Ambiente, passa para o Ministério das Finanças, assumindo a
pasta de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Este é um cargo técnico ou um cargo
político?

“É um cargo muito político. A pasta dos
assuntos fiscais é sempre altamente
politizada. Duplamente politizada quando
estamos num contexto de crise grave e sem
maioria no parlamento. Para se aprovar
legislação em matéria ambiental, não
precisamos de autorização legislativa, em
matéria fiscal é diferente. Portanto, aqueles 2
anos nos assuntos fiscais foram muito
turbulentos, para nós e para o país.”
Teria assumido o mesmo cargo num governo
de outra cor política?
“Quando assumimos estes cargos, temos que
perfilhar um mínimo de princípios e valores
com a equipa que vamos trabalhar. Tive uma
equipa de pessoas e de governo no qual
confiava e isso é indispensável para
podermos trabalhar. O contexto, era muito
particular.”
O período de negociações com a Troika
coincide com o seu mandato e essas foram,
certamente, reuniões que vieram a ditar o
curso do país e de muitas decisões que daí
resultaram. Que memórias ficaram?
“Há uma coisa engraçada nestes processos.
Primeiro, para mim, foi uma experiência
interessante, porque normalmente estou do
lado de lá. Quando fazemos trabalho de

Teria assumido o mesmo
cargo num governo de
outra cor política?
consultoria estamos em contacto com
agências internacionais que têm que
trabalhar com os governos locais e discutir
opções politicamente difíceis a tomar nesses
países. Desta vez eu estive do lado de cá e é
fascinante com certeza. São discussões duras.
Nestes momentos, por um lado, somos
forçados a adotar medidas duras que de
outro modo não tomaríamos, mas também
nestes momentos de crise, as intervenções
destas agências internacionais, por vezes,
criam a oportunidade para concretizar
soluções que já tínhamos na cabeça, mas que
nunca ninguém tinha dado luz verde para
avançar. Por exemplo, a racionalização das
deduções à coleta de IRS.”
Concorda com quem diz que este foi um
período de verdadeira ingerência? Qualquer
que fosse o governo, seria um mero executor.
“A n o s s a m a r g e m d e m a n o b r a é
extremamente reduzida quando nos
encontramos perto da situação de colapso
financeiro, sobretudo em matéria de política
fiscal.”

D.
O governo que seguiu, cumpriu no essencial aquilo perante o qual
se tinha comprometido.
“O governo que seguiu, cumpriu no essencial aquilo perante o qual se tinha comprometido.
Mas são águas passadas. Quer esquerda, quer direita, souberam desembaraçar-se dos problemas
que tiveram pela frente. Hoje em dia, felizmente, estamos em melhores condições.”
Terá aquele período sido uma oportunidade perdida? De impulso económico que podíamos
ter ganho e que não ganhamos?
“Eu julgo que há reformas que estão por fazer. Esse momento de crise talvez nos pudesse ter
dado o impulso, ou ter sido o pretexto. Por exemplo, a reforma das ordens profissionais.”
Mas haviam condições políticas para isso?
“Para se fazerem reformas desse vulto, é necessário haver um acordo mínimo entre as grandes
formações políticas. E isso tem sido difícil. Era difícil na altura. Hoje em dia, com a maior
fragmentação do sistema político, ainda mais difícil se torna.”
Para se fazerem reformas desse vulto, é necessário haver um acordo mínimo
entre as grandes formações políticas.

D.
O Trabalho em África

H

á várias experiências no currículo de Sérgio Vasques que nos fazem ponderar sobre as
diferentes características de cada lugar, povo e forma de ação. Ao abrigo de várias
organizações internacionais, como o Banco Mundial ou o FMI, as suas missões
passaram, por exemplo, por Cabo Verde, onde esteve responsável pela reestruturação do IRS.
Não é difícil imaginar como o sistema fiscal nestes países está adstrito a dificuldades e desafios
próprios do contexto e do background histórico do mesmo.
Uma das linhas orientadoras que, na altura,
havia posto em cima da mesa foi a
construção do IRS que mais dependesse das
retenções na fonte, desonerando o papel dos
contribuintes individuais no cumprimento
da obrigação. Essa visão, porém, encontrou
múltiplos entraves.
“Quando se faz trabalho em África, ou
qualquer país em desenvolvimento, não
podemos fazer um copy-and-paste daquilo
que se passa em economias mais
desenvolvidas. Temos outros recursos
humanos, outra capacidade técnica, outra
tradição fiscal. Temos que fazer um fato à
medida. No caso de cabo Verde, nos anos 90,
experimentou/ensaiou aplicar um IRS que
funcionava à “moda moderna”, ou seja,
assente na autoliquidação. Essa experiência
não funcionou bem. Por isso, se nós
conseguimos criar um imposto em que uma
parte substancial seja tributada através de
retenção na fonte, sem que o contribuinte
tenha que fazer uma declaração. Pode ser um
pouco mais grosseiro, mas é muito mais fácil
de administrar. Assim, foi implementado um
IRS (lá chama-se IRPS) em que, quanto é
possível, o contribuinte é dispensado o

quanto possível de realizar uma declaração. É
uma forma de tentar adaptar as condições às
tributações.”
Um Estado financia-se por via dos impostos.
Do ponto sistémico, em países como Cabo
Verde, o que é que tem que acontecer
primeiro: um estado forte ou uma reforma
fiscal que permita financiar um estado forte?
“Por um lado, é necessário ter um certo nível
de globalização de receita. Por outro lado,
não se consegue ter um Estado presente e
interventivo se não conseguires ir buscar
20% do PIB em receita fiscal, para o qual é
preciso, no fundo, controlar o terreno. As
coisas têm que se construir devagar. Nestes
países, temos que começar por controlar os
grandes contribuintes. Se conseguirmos
fazer isso, conseguimos colocar, por
exemplo, as 50 maiores empresas a trabalhar
na arrecadação de impostos. Quanto ao
grosso da população, temos que ter em conta
a sensibilização pública, o combate à
corrupção dentro da própria administração
fiscal, o controlo dos benefícios fiscais, a
transparência. Há muitos aspetos a
considerar para fazer esse clique e cada país
tem as suas particularidades.”

(…) o que é que tem que acontecer primeiro: um estado forte ou
uma reforma fiscal que permita financiar um estado forte?

D.
A discussão levou-nos a ponderar sobre o trabalho individual, de consultores internacionais
como Sérgio Vasques, e que estão obrigados a mudar o chip e a forma de estar para que o seu
trabalho se possa encaixar no destinatário. É pensar “legislação ambiental, altamente inovadora
no Ministério do Ambiente, entre 2006 e 2008” e, 4 ou 5 anos depois, estar a pensar no sistema
fiscal de um país que, na prática, nem sequer tem um sistema fiscal plenamente erguido.

(…) na área fiscal, não
temos tanta dificuldade em
mudar o chip (…)
“Eu acho que nós, na área fiscal, não temos
tanta dificuldade em mudar o chip porque,
nesta área de trabalho, tu és obrigado sempre
a olhar para o que se faz lá fora. Se estás aqui,
em Portugal, e és fiscalista vais ter de lidar e
acompanhar o debate e agenda da fiscalidade
europeia, portanto estás a olhar para fora;
mas também vais ter que lidar, por exemplo,
com problemas de empresas, de investidores
que estão presentes no mercado de Angola e
de Moçambique. Mais uma vez, tu és
obrigado a ganhar um pouco dessa ginástica
no trabalho de consultoria. O mesmo
acontece para quem faz trabalho de
conceção legislativa. Portanto, a área fiscal
tem isto de fascinante, que é o permitir e
muitas vezes obrigar a uma carreira em que
estás forçosamente a internacionalizar-te.”
E do outro ponto de vista? Não só o técnico,
mas também do cultural: terá sido fácil
entrar em Cabo Verde e perceber que a
realidade era muito diferente?
“Primeiro, do meu ponto de vista
estritamente pessoal, eu cresci em
Moçambique, portanto, vivi em
Moçambique nos anos 80 (…) tenho grandes
ligações ao país, é a minha segunda casa, e

essa adaptação não me custou. Por outro
lado, cada país é um país – já trabalhei na
Guiné-Bissau, em Angola, Moçambique – e,
claro, Cabo Verde, que é um dos países que
nos é mais próximo.”
Foi um por isso que levantamos o tema: pela
sinceridade das semelhanças. Admito a
humildade de quem teve medo de se
aventurar nos restantes países… porque não
os conheço e só as pinças da experiência
fariam as perguntas certas.
“Cabo Verde é um país muito curioso; é um
país com uma cultura democrática muito
grande – o que é que isto quer dizer? Que as
pessoas, quando surgem medidas fiscais,
discutem-nas abertamente: há discussão em
praça pública, há discussão na rádio, na TV.
É muito interessante.”

Cabo Verde é um país muito
curioso; é um país com uma
cultura democrática muito
grande (…)
A Guiné-Bissau, por exemplo, já imagino a
s er o op o sto… “A s c on d i ç õ e s s ã o
completamente diferentes.”
Em termos de educação das populações…

D.
“Claro, claro. Portanto, na Guiné-Bissau está tudo por fazer… em Cabo Verde existe um
conjunto de pessoas preparadas, existe já uma população com outras qualificações; e, portanto,
o esforço de ajustamento cultural, como dizias, é sempre diferente: há países em que há uma
cultura democrática que noutros países não existe; há países que têm a capacidade de atrair
gente qualificada para a Administração Pública, outros não têm recursos para isso; há países
onde estão presentes grandes empresas e instituições internacionais que ajudam a balizar as
coisas, noutros não; nós vamo-nos adaptando, e essa é boa parte da piada de trabalhar em
África, num jogo de adaptação…”
Jogo de cintura, chamei-lhe eu.
“É isso. Tu aterrares e seres capaz de tirar a
radiografia rapidamente e perceberes onde é que
estão os problemas e como é que chego lá.”
Em perspetiva, de todos aqueles com que
trabalhou, qual é o que está mais próximo de um
sistema desenvolvido, como o europeu, e aquele
que está mais distante?

(…) aterrares e seres capaz
de tirar a radiografia
rapidamente e perceberes
aonde é que estão os
problemas e como é que
chego lá.

“As dificuldades e o estado de preparação nestas jurisdições são muito diferentes: no caso da
Guiné-Bissau, eu tive dificuldades tremendas porque é um país onde, de facto, não consigo
ainda moldar um sistema fiscal minimamente funcional…, portanto, aí as dificuldades são
tremendas: por falta de recursos humanos, recursos técnicos, estabilidade política, etc.; no caso
de Cabo Verde temos uma proximidade muito maior àquilo que são os modelos internacionais;
é um país que tem de facto uma população mais qualificada, que investiu em recursos, e que…
como falamos antes, tem uma ligação diferente até à economia europeia… as coisas são mais
fáceis de fazer e de ir construindo…. Há outros onde tudo é muito mais difícil.”

D.
As Instituições Internacionais

Q

uando falamos de instituições como o Banco Mundial ou FMI, devemos debater
que lhes atribuímos na cena internacional. São instituições que parecem distantes e
isso gera problemas na sua legitimidade. Qual é o papel destas instituições em países
em vias de desenvolvimento, em particular, mas no resto do mundo também?

“Eu julgo que, em concreto, nos países em desenvolvimento, o papel delas é a chave: não só de
prestação de ajuda técnica mas, sobretudo, de orientação e de, no fundo, fixação de balizas. É
claro que muitas vezes nós só discutimos o papel do FMI em momentos de crise e difíceis e, por
isso, é fácil gerar-se essa espécie de conotação um pouco negativa, mas o facto é que se tu queres
ter uma harmonização fiscal mínima, num continente como o africano, que tem 52 países
diferentes, o papel destas instituições é crítico. Para apontar soluções e para arbitrar.”
“(São estas que devem) imprimir um certo ritmo a uma agenda de reforma que tu muitas vezes
tens dificuldade em concretizar. Sobretudo em países onde há instabilidade política.”
O que podem ainda fazer os players internacionais?
“Olhando aos países em vias de desenvolvimento parece-me que é crucial que se dê
continuidade a um trabalho que ainda tem de ser feito de liberalização da economia, de
mobilização de agendas de reforma, de esforços de convergência nacional, porque em muitos
casos estamos a olhar para economias que, isoladas, nunca conseguirão atingir um nível de
desenvolvimento suficiente para acorrer às preocupações da população. Todo esse trabalho
continuado parece-me fundamental. Isto é, o saber integrar por via de desenvolvimento estas
economias na grande cadeia de valor internacional. Isso é crítico.”
“Por outro lado, a dimensão política de garantir a defesa de direitos e liberdades fundamentais.
Acho que faz parte também da agenda destas instituições internacionais e ainda bem que é
assim.”

D.
A Lobo Vasques

S

e não for verdade para todos, então, pelo menos uma grande maioria, dos juristas tem,
mais pública ou mais escondida, a ambição de ver o seu nome à porta, num escritório de
advogados.

O seu último projeto, a Lobo Vasques, é isso mesmo. Não parece ser a típica sociedade, e, por
isso, foi com curiosidade que quisemos saber mais sobre o projeto, ainda para mais,
considerando que tem sido a casa de um recém licenciado aluno da Católica Porto, da Dupla
Licenciatura.
“O projeto surge com a ideia de construir uma boutique de direito fiscal com uma componente
académica importante, mas também voltada para a consultoria, que tome a fiscalidade como
negócio core – sem distrações, por assim dizer. Hoje em dia temos um mercado da advocacia
muito dinâmico – temos grandes escritórios, grandes sociedades full service e, em Portugal,
não resta muito o conceito de boutique fiscal. Talvez também porque esta especialização se vai
fazendo com tempo. A área fiscal tem vindo a ganhar importância no mercado da advocacia…
Essa é a ideia que está por trás da Lobo Vasques – surgir aqui como um projeto claramente
focado para uma área muito precisa da fiscalidade e também explorando temas de nicho em
que ao fim e ao cabo temos vindo a especializar – fiscalidade energética, por exemplo – são
nichos dentro do nicho, por assim dizer.”
São uma forma de competição às consultoras que têm uma forte vertente de consultoria
fiscal?
“Eu acho que hoje em dia já existe um mercado perfeitamente concorrencial entre
consultoras e escritórios. Aliás, um dos grandes debates que fazemos hoje em dia, em
Portugal, é sobre as sociedades multidisciplinares. Os escritórios fazem muita
consultoria, as consultoras têm escritórios associados – isto não é segredo para
ninguém. Portanto não há propriamente uma fronteira definida entre um mundo e outro.
Na área da fiscalidade seguramente que não.”

D.
Para o Futuro

A

proveitando toda esta experiência, em particular na área fiscal, fora e dentro de
Portugal, que oportunidades é que acha que poderíamos aproveitar nos próximos
anos, tendo em conta os principais desafios com os quais nos vamos enfrentar, seja
quanto à aplicação do PRR, seja por via de uma alteração profunda no setor automóvel, por
exemplo, com o aparecimento de cada vez mais veículos elétricos… como vê o futuro?
O nosso quadro fiscal é profundamente desadequado para uma
economia em que qualquer miúdo de 20 anos pode facilmente
dar o salto para o estrangeiro (…)
“Para não fugir à nossa área, eu acho que nos debatemos com problemas importantes, uma
espécie de encruzilhada: por um lado, temos uma economia cada vez mais internacionalizada,
temos uma geração de jovens com um mindset e com uma preparação completamente
diferente da que tínhamos há 20 anos e eu diria que o nosso maior desafio é de construirmos
um quadro fiscal que seja capaz de reter o talento que nós próprios somos os primeiros a gerar.
O nosso quadro fiscal é profundamente desadequado para uma economia em que qualquer
miúdo de 20 anos pode facilmente dar o salto para o estrangeiro ou pode trabalhar para o
estrangeiro, a partir de Portugal, por via eletrónica. Essa é o principal desafio e digamos o
caderno de encargos para os próximos 5 anos.”

Nuno Brochado de Agarez
EDITOR IN CHIEF DO DIURNA.

D.

Ser Enfermeiro
P

ediram-me que escrevesse umas breves reflexões sobre a carreira de enfermagem. Acedi
com gosto, mas ciente da dificuldade. Não é fácil estabelecer um destino para os sem
futuro.

Se, enquanto dirigente da OE, me está vedada a reivindicação salarial e negociação de
ordenados, é-me pedido que pugne pela segurança e qualidade dos cuidados. Ingrata tarefa.
Não nos enganemos, a segurança e qualidade dos cuidados são seriamente colocados em causa,
quando não cumprimos com a nossa função enquanto país.

Não é fácil estabelecer um destino para os sem futuro.
O preço e o valor estão umbilicalmente
relacionados. Habitualmente, temos o que
pagamos. Às vezes, como é o caso, temos a
sorte de ter um pouco mais. Mas a falta de
perspectivas do trabalhador, trazem-nos ao
limiar do profissionalismo. Existe um lugar
comum, onde nos vão dizendo que o
trabalho dignifica. Todos concordamos, mas
ninguém paga contas em dignidade.
Assim sendo, a falta de estímulos para uma
vida profissional condizente com a exigência
e complexidade da academia, numa primeira
fase, e as responsabilidades diárias do
exercício profissional, posteriormente, fazem

da enfermagem uma escolha profissional
vedada a quem sente o cuidar como
necessidade. Por agora é assim, mas se não
agirmos em tempo, num futuro não muito
distante, poderá tornar-se numa profissão
dividida entre os que só podiam ser
enfermeiros e os que só o são porque não
conseguiram ser outra coisa.
(…) a falta de estímulos para uma
vida profissional condizente com
a exigência e complexidade da
academia (…)

D.
(…) é hora de garantir a dignidade dos profissionais.
Felizmente temos enfermeiros que têm assegurado a dignidade da profissão, mas é hora de
garantir a dignidade dos profissionais.
O SNS não pode viver à custa da boa vontade dos prestadores de serviços. Um país de primeiro
mundo não vive de mão estendida, a contar com a benevolência dos profissionais.
Na pior época das nossas vidas, foi das classes profissionais mais sacrificadas pela pandemia.
Porque assim são, mas também porque lhes foi exigido. Agora, que a situação acalma, demanda
a honestidade que se recorde que os enfermeiros devem obediência, no entanto, o país develhes lealdade.

Na pior época das nossas vidas, foi das classes profissionais
mais sacrificadas pela pandemia.

João Paulo Carvalho
PRESIDENTE DA SECÇÃO REGIONAL NORTE DA
ORDEM DOS ENFERMEIROS

D.
A Arbitragem Tributária
por Carla Castelo Trindade

V

olvidos 10 anos desde a aprovação da arbitragem em matéria tributária no
ordenamento jurídico português, constata-se que esta continua a ser uma área um
tanto ou quanto misteriosa para a sociedade civil em geral e até mesmo para alguns
dos operadores jurídicos.
O que é, afinal, a arbitragem tributária?
A arbitragem tributária é uma forma alternativa de resolução jurisdicional de conflitos, que visa
a prolação de decisões com o mesmo valor jurídico que as sentenças judiciais. Quer isto dizer
que os contribuintes, uma vez confrontados com decisões com as quais não concordem, podem
optar por contestar a sua legalidade nos tradicionais tribunais tributários “estaduais” ou nos
tribunais arbitrais, desde que estejam verificados os respectivos pressupostos processuais.
Esta via de resolução de litígios caracteriza-se pela celeridade das decisões, pela sua tendencial
irrecorribilidade e pela especialização dos árbitros que compõem os tribunais.
Ao contrário do que sucede na arbitragem ad hoc permitida no Direito Privado e no Direito
Administrativo em que as partes podem definir as “regras do jogo”, a arbitragem tributária é
institucionalizada e funciona no CAAD, a quem compete assegurar o seu escrutínio e
transparência.

(…) esta continua a ser uma área um tanto ou quanto
misteriosa para a sociedade civil em geral (…)

D.
Este ponto é fundamental no que respeita à selecção dos árbitros e à fiscalização do
cumprimento das normas deontológicas, de imparcialidade e independência que lhes são
aplicáveis, evitando-se conflitos de interesses entre a esfera pessoal e profissional destes e o fim
último de realização da justiça.
Mas o que significa, afinal, ser árbitro?
Um árbitro mais não é do que um terceiro neutro e imparcial que assume as funções de
aplicador do Direito, de decisor, de juiz, e que é designado pelas partes ou seleccionado por
sorteio – em função das suas áreas de especialização – de entre uma lista de árbitros que
cumprem requisitos de capacidade técnica e de idoneidade moral.
Numa perspectiva pessoal, iniciei funções enquanto árbitra em 2014, após 11 anos de exercício
de advocacia e de consultoria em Direito Tributário. Enquanto árbitra vogal em tribunais
colectivos tive a responsabilidade de coadjuvar o árbitro presidente na conformação e decisão
dos litígios assumindo, em certos casos, a redacção das decisões. Funções essas que assumia
também sempre que era designada em tribunais singulares.

Um árbitro mais não é do que um terceiro neutro e imparcial
que assume as funções de aplicador do Direito (…)
Após a conclusão do doutoramento em ciências jurídico-económicas passei
a integrar a lista de árbitros presidentes pelo que, para além da redacção
dos acórdãos nos casos em que o sorteio assim o designa, incumbe-me
a responsabilidade de diligenciar pela tramitação processual que
melhor se adequa às especificidades do processo e por assegurar o
diálogo entre o colectivo de forma a que as decisões reflictam uma
correcta interpretação e aplicação das normas jurídicas convocadas
pelas partes. Tudo por uma melhor aplicação do Direito Fiscal em
Portugal.

Carla Castelo Trindade
ÁRBITRA NO CAAD | PROFESSORA NA CATÓLICA LISBOA

D.

Francisco
Mendes da Silva
A Política Nacional.

D.
Francisco Mendes da Silva é sócio de um dos mais reputados
escritórios de advogados a nível nacional, a Morais Leitão. Apesar de
ter sido nos seus escritórios de Lisboa, na Rua Castilho, com vista sobre
o Parque e o Marquês, não foi sobre Direito que conversamos.
Além de jurista, tem um apurado faro político, desde miúdo. Dá-se a
conhecer na qualidade de comentador assíduo em programas de
televisão, como o Sem Moderação. Foi deputado, durante os “28 dias
que não mudaram o curso da história”, e fez — porque já não faz —
parte da história do CDS-PP.
Três horas de conversa. Apenas metade dos temas abordados. Que
esta seja a versão compacta da política nacional que levamos no bolso
para dar início a 2022.

O Interesse pela Política

N

ascido na década de 80, num período em que a política era muito diferente da
realidade com que nos defrontamos atualmente. Perguntei-lhe pelo modo como
surgir o “bichinho”.

“Eu entrei na política ou comecei a interessar-me pela política via jornalismo.”
“Eu apanhei aquela onda do Jornal Independente, com o Paulo Portas ou o Vasco Pulido
Valente… o Independente era um jornal que os meus pais compravam, pela fama que tinha. Era
um jornal, talvez por causa do anticavaquismo, que se lia muito em minha casa. Eu lembro-me
de acompanhar a aparição de personagens públicas, quer do Paulo Portas, quer do Miguel
Esteves Cardoso, e aquilo era desafiante para um jovem facilmente impressionável.
“Era uma espécie de Rock and Roll — foi inclusive nesta altura que eu comecei a acompanhar
a música mais alternativa, como que uma espécie de desafio nas escolhas para formação da
minha personalidade.”
“Todo o ambiente em que eu andava era ao mesmo tempo anti-cavaquista e muito PS. E eu
lembro-me na altura — não que eu me quisesse revelar contra isso — mas lembro-me que era
um instinto, não era uma coisa muito pensada. Instinto de encontrar aquele que é o meu
espaço, a minha individualidade.”

Era uma espécie de Rock and Roll (…)

D.
A história dos 28 dias como
deputado não está longe de
controversas, como muitas
insinuações pelo meio que
fazem crer (…)
“Eu chego ao jornalismo não só pela política,
mas também pela escrita. A plasticidade das
palavras, a parte artística das palavras. Eu lia
um artigo a criticar certo político e o que me
impressionava não era só a coragem de ir
contra a corrente era a forma ... depois,
quando o Paulo Portas se começa a
aproximar do CDS, eu já tinha alguns
amigos na Juventude Popular, mais velhos, e
há um dia em que eu oiço um amigo, estava
eu em Viseu, na Praça da República, na
esplanada, a dizer ‘vamos ali filiarmo-nos na
JP’, e fomos. Estive desde aí até junho de
2021. Aprendi muito, fui dirigente e, até,
deputado por 28 dias.”
A história dos 28 dias como deputado não
está longe de controversas, como muitas
insinuações pelo meio que fazem crer que
este período curto se deveu a um
desapaixonar pela ideia de manter o lugar,
assim que o seu partido perde o Governo…
pelos vistos, há uma razão bem mais simples,
de lei, até, para explicar o que aconteceu.

Ser parlamentar é uma
coisa que para quem gosta
de política.

“Eu fui candidato pela lista da PAF, pelo
Porto, onde passo grande parte da minha
vida e onde trabalho desde 2006. Eu era o 4º
pelo CDS. Do CDS só foram eleitos 3. Só
que depois há num 2º governo de Passos
Coelho que toma posse e um dos deputados
era o engenheiro Luís Pedro Mota Soares,
que era o número 1 dessa lista. Quando ele
ocupa o lugar de Ministro, eu subi, nesses 28
dias em que o governo esteve em funções.
Não passou o programa do Governo, o
Governo cai e há a Geringonça e, portanto,
no momento em que toma posse o novo
governo de António Costa em 2015, Mota
Soares volta para o Parlamento e eu saí.”
A pergunta que se impunha era se teria
continuado?
“Claro que sim. Eu sempre gostei muito de
política. E a vida partidária é uma coisa em
que eu evoluí bastante. Ser parlamentar é
uma coisa que para quem gosta de política.
Na altura foi uma decisão muito difícil,
porque eu tinha a minha carreira aqui no
escritório, sabia que, por várias razões, as
carreiras não eram compatíveis. Não seria
uma decisão de vida porque eu queria fazer o
mandato de 4 anos de deputado sempre com
a liberdade de saber que podia sair a
qualquer momento. Seriam 4 anos, apenas.
Não queria fazer da política a minha vida. E
depois havia também a questão do convite
ter vindo do próprio Paulo Portas. Era uma
honra também por causa disso. Outra coisa é
perguntar-me se, voltando atrás, teria aceite.
Eu acho que não.”

D.
(…) aquilo que eu tive profissionalmente pelo facto de não estar no parlamento
foi uma evolução de carreira com a qual estou bastante satisfeito (…)

Porquê?
“Por várias razões. Porque aquilo que eu tive
profissionalmente pelo facto de não estar no
parlamento foi uma evolução de carreira com
a qual estou bastante satisfeito e que julgo
que não teria se lá tivesse continuado.
Depois, porque eu percebi perfeitamente
que o ambiente da política não estava para
pessoas como eu. Vou lhe contar um
exemplo. Houve uma votação no parlamento
sobre a adoção por pessoas do mesmo sexo.
Eu fiz uma declaração de voto. Esta
declaração só me trouxe inimigos. Porque as
pessoas que eram a favor da lei não gostaram
que eu tivesse votado contra. As pessoas que
votaram contra a lei, não gostaram da
explicação que eu dei. Eu dizia coisas como:
“não tenha nada contra o casamento entre
pessoas do mesmo sexo”, “o estatuto de
igualdade relativamente a pessoas de sexo
diferente tem que ser garantido, porque os
impulsos que levam as pessoas a querer unirse, sejam do mesmo sexo ou de sexo
diferente, são iguais”. E, portanto, eu tinha
uma espécie de introito que me levaram a
receber mensagens e a ser alvo de

comentários que demonstraram que o
caminho da radicalização na política já
estava muito avançado. A radicalização já
estava lá antes de 2019. A retórica contra a
Assunção Cristas ou contra os anos do Paulo
Portas que tinham desnatado o partido, que
o partido tinha deixado de ser de direita,
estavam lá. Eu imagino o que teria sido, eu,
com as ideias que defendo, ter tido
protagonismo no CDS, um protagonismo
parlamentar, num ambiente em que o
partido estava claramente contra as ideias
que eu defendia. E, por isso, ainda bem que
eu não continuei como deputado.”

(…) ainda bem que eu não
continuei como deputado.
A propósito da vida política ativa, deixa um
conselho que garante a liberdade de cada
um: “‘tenham uma profissão’, ‘tenham a vossa
vida’. Não é só porque vos dará mais
garantias, é porque é muito mais divertido
uma pessoa poder estar na política sabendo
que pode dizer aquilo que pensa.”

Quando eu saí do CDS, na realidade, já tinha saído há
bastante tempo.
A sua saída do CDS acontece, precisamente, porque usufrui dessa liberdade. Ao mesmo
tempo, é o resultado de um processo de maturação que antecipou muito tempo. Quando
entrega o cartão de militante no Verão de 2021, já há muito que havia tomado essa decisão.
“Quando eu saí do CDS, na realidade, já tinha saído há bastante tempo. Por isso, quando
alguns amigos meus, que acabaram por sair também, me dizem ‘está-me a custar, foram muitos
anos’, eu, sem querer parecer displicente, injusto, ou mal-agradecido, a verdade é que não me
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custou nada. Já muita gente me tinha feito ver que não fazia parte do partido. E não há
nenhum problema com isso, simplesmente a maioria quis que o partido fosse outra coisa. Eu
acho que estavam completamente errados, mas o partido achava que se deveria afastar a
Assunção Cristas, o Mendes da Silva, o Adolfo Mesquita Nunes ... que era preciso esta purga
para fazer o CDS crescer. Têm aí o resultado. Eu avisei.”
“Eu sou do tempo em que tínhamos 24 deputados e com as sondagens achávamos que
poderíamos ter mais. Em 2009, tínhamos 21 deputados, em 2011 tivemos 24. Achávamos que
esse seria o ano em que o CDS passava dos 9%, 10% ou 11% para os 14% ou 15%, o que, tendo
em conta o Método de Hondt, mudava completamente, porque, de grosso modo, de acordo
com este método, a partir dos 15% tem-se se sempre mais percentagem de deputados do que de
votos. Ou seja, poder-se-ia dar o salto para ter entre 35 ou 40 deputados, que é uma coisa
completamente diferente. Agora, espera-se que o CDS tenha 3 ou 4 deputados. Não é que isso
seja vergonhoso. A lógica do CDS, que é ser um partido relevante para maiorias, determinante
do sentido político de um governo, perdeu-se. Eu não sei o que é pior, sinceramente, o CDS ter
só 1 deputado, ou ter 4 ou 5 e ficar contente com isso…”
Mas um CDS pequeno não uma novidade… basta pensar na fama do “Partido do Táxi”, quando
esteve numa situação semelhante, na década de 90.
"A qualidade parlamente nessa altura era outra. Tínhamos o António Lobo Xavier, basta dizer
isso. É a pessoa com quem mais trabalho no escritório e que também me levou a filiar no CDS.”

D.
Os Desafios Nacionais

C

om base em algumas das áreas fundamentais da realidade nacional, quisemos
entender, aos olhos do Dr. Francisco Mendes da Silva, quais são os principais desafios
que identifica em perspetivas diferentes.

Começamos pela economia. Fazê-la crescer é
a resposta automática. Mas como?
“Passa por liberalizar muito. Criar as
condições legais, regulatórias e não só, de
modo a estimular as pessoas. Que as pessoas
pensem que vale e é fácil.”

Os políticos pensam que a
forma de ganhar votos, é
retirar incerteza às pessoas.
“Os políticos pensam que a forma de ganhar
votos, é retirar incerteza às pessoas. Como é
que se retira incerteza? Dando subsídios,
empregos na função pública... e aquilo que
não só retira incerteza, mas também faz o
país crescer, é dizer-lhe que é fácil e
recompensador investirem na sua própria

vida. Isso é que uma pessoa vai a outras
sociedades e sente. Nós temos impostos
castradores, processos de insolvência que são
castradores ... o risco é tão grande que muito
pensam que não vale a pena. A maior parte
dos políticos diz ‘não te metas nisso, nós
arranjamos-te um emprego na função
pública’. Ou seja, querem matar a incerteza à
partida, em vez de quererem gerar uma
sociedade em que o risco é recompensador.
Eu também não estou a dizer que temos que
ter uma sociedade de super-homens, há risco,
mas nós estamos lá, temos que ter coragem.
É as pessoas não terem que ter coragem para
investir, para tentar gerar riqueza, para
mudar de emprego, para mudar de cidade,
porque na sociedade que eu defendo ela é
suficientemente fluída e cooperativa entre si.
Amortecedora dos riscos. O risco é
recompensador e reprodutivo.”

O que é que Portugal não fez com o teletrabalho,
mas que devia ter feito?
“Tivemos a pandemia, o ZOOM e Teams já existiam, ninguém usava, mas toda a gente passou
a ter no seu computador. O que é que Portugal não fez com o teletrabalho, mas que devia ter
feito? Eu comecei a ver nos últimos 2 anos, pessoas em Lisboa, Viseu, Santarém, a trabalhar
para Silicon Valley... Portugal tinha oportunidade para desenvolver o interior, que está a perder
muita gente, e essas pessoas podiam trabalhar a partir de suas casas nestes locais. Tínhamos
aqui uma oportunidade para valorizar o teletrabalho, dar-lhe uma situação de benefício para o
instigar que pessoas que saiam de cursos tecnológicos da Universidade de Aveiro, por exemplo,
fossem povoar estas zonas. Podiam deixar o ‘caixote’ em que vivem em Lisboa, para irem viver
para casas muito melhores. Podíamos ajudar a resolver o problema da desertificação do interior
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e a falta de qualidade de vida de quem vive em Lisboa e no Porto. Mas o que é que se pensou
logo? Como é que havíamos de regular isto, criar entraves, fazer com que os empregadores não
obriguem os trabalhadores a ficar em teletrabalho, e se estão em teletrabalho, quanto é que
temos que pagar... Em vez de agarrar a oportunidade, voltou-se a ‘castrar’. Porque se assim fosse,
Portugal podia tornar-se tão competitivo como Singapura, porque já temos jovens com
formações muito boas.”
Finalmente, um desafio sobre a justiça.
“Aí sou muito corriqueiro. É preciso
coragem política para investir muito em
meios: meios humanos, juízes, meios de
investigação tecnológicos. Ninguém percebe
que as pessoas não têm os meios para serem o
mais competentes possível.”
“Os tribunais portug ueses não têm
bibliotecas. O tribunal da comarca, da
capital de distrito, devia ter um depósito de
livros jurídicos atualizada, até podia ser uma
biblioteca pública, a sério. O Juiz tem que ir
comprar os seus livros, com o seu salário.
Não tem nada a ver com uma equipa, como
teríamos no escritório. O juiz está sozinho!”
“Se o juiz passa os dias em julgamento,
quando é que faz sentenças? Quando é que
estuda para elas? É inconcebível que os
juízes, mesmo de 1ª instância, não tenham
equipas. Por exemplo, com estagiários.”

É também um facto que há mais
mulheres na magistratura.

“É também um facto que há mais mulheres
na magistratura. Há mais mulheres na
magistratura, porque há mais mulheres a
concorrer e mais mulheres no curso de
direito. Ou seja, não é um problema de os
homens quererem aceder à magistratura e
não conseguirem. As razões que eu sinto que
levam as mulheres a irem mais para a
magistratura do que os homens, são más
razões. Porque sentem que é uma profissão
mais estável. E esta ideia de que o mundo
jurídico fora da magistratura é mais agressivo
para as mulheres, não lhes dá tantas
oportunidades para crescerem, é uma coisa
que nos devia preocupar, porque é verdade.
Começa a acontecer cada vez menos, há essa
preocupação nas grandes sociedades,
incluindo a nossa, onde temos cada vez mais
sócias.”

D.
As Expectativas para a Campanha

Q

uando esta conversa teve lugar, ainda muito do que seria expectável para a
campanha das legislativas estava morno. Na primeira metade de dezembro as
suposições nunca poderiam ser demasiado extravagantes porque a falta de
elementos assim o dita.

Contudo, procuramos refletir um pouco, com base naquilo que já temos do nosso lado.
(…) aquilo que mais me preocupa, e até surpreende, é que não percebo o
que é que estamos a discutir para as próximas eleições.

“Estamos a meio de dezembro a falar e
aquilo que mais me preocupa, e até
surpreende, é que não percebo o que é que
estamos a discutir para as próximas eleições.
Nestas eleições vamos discutir o quê? Qual é
que é a alternativa? Já sabemos qual é a
alternativa do PS: mais do mesmo. À direita
o que é que há? Não há nada. A única força

política neste momento, o único líder da
oposição que seja distintivo do PS, que diz
coisas de direita, e dos outros também, de
forma articulada, e sem ser só com chavões, é
o João Cotrim de Figueiredo.”
Sobre a campanha, afinal de contas, o que se
imagina?

“Se a campanha for como está agora, vai ser uma campanha, das duas uma: amorfa porque não
há temas distintivos, ou, por não haver temas distintivos, não vai ser elevada e vai ser de casos e
casinhos , com acusações do estilo de um tweet. Não quero que a campanha seja esclarecedora
— nós, em Portugal, é que achamos que os partidos não dizem nada em 4 anos e que depois em
15 dias têm que dizer tudo — o período de campanha eleitoral é um período de apelo ao voto;
é suposto que as pessoas cheguem a uma campanha eleitoral com uma ideia estruturada
daquilo que os partidos defendem… o problema é que isso não acontece."
(…) nós, em Portugal, é que achamos que os partidos não dizem nada
em 4 anos e que depois em 15 dias têm que dizer tudo (…)

D.
A Regionalização

O

tema da regionalização tem tudo para ser um dos mais discutidos nos próximos anos.
Aliás, a cena política, provavelmente, fará desta uma discussão profundamente
relevante no que à organização do nosso sistema diz respeito.

“Eu estou inteiramente disponível para que me convençam de que a regionalização é
necessária. Não estou convencido. Para já é daquelas coisas em que todos acham que ou és a
favor ou não. E eu digo, depende. Mostra-me o modelo. O modelo pode ter tantas virtudes
como defeitos e pode ter mais defeitos do que virtudes. O que eu preciso, por ser conservador,
que me demonstrem… eu acho que não está provado que os (principais) problemas do país
existem por não haver regionalização. Está demonstrado que os políticos não têm a mesma
atenção para o interior do que têm para Lisboa e Porto.

(…) estou inteiramente disponível para que me convençam de que a
regionalização é necessária.

Mendes da Silva tem a sua história de Vida
muito ligada a Viseu e, por isso, escolheu um
exemplo que lhe é tanto caro como próximo.
“Em Viseu, andamos há 20 anos a pedir o
a l a r g a m e n t o , a tr a n s f o r m a ç ã o e m
autoestrada, do IP3, que liga Viseu e
Coimbra; ou estamos sempre a pedir o
regresso do comboio… ainda não aconteceu.
Entretanto, Fernando Medina diz que é
preciso reduzir os passes sociais em Lisboa e
passado um mês isso estava na proposta do
OE — é preciso haver regionalização? Os
políticos não estão lá pra representar o país
todo? Não são deputados da nação toda?
Não é por falta da regionalização que os
políticos não conseguem fazer melhor em
termos de desenvolvimento equilibrado do
território, do que fazem agora.”
A nossa conversa, também entrou em moldes
muito práticos dessa eventual regionalização.
“Como é que vai ser feita a regionalização? –

(…) tenho muito medo desta
discussão neste momento.

quais são as regiões, quais são os órgãos,
como é que são eleitos os representantes?”
“Além disso, tenho muito medo desta
discussão neste momento. Um momento
hiper populista – sabemos como é o
bairrismo, é uma derivação populista muito
importante, como há esse revanchismo entre
regiões e não sei quê – tenho medo que os
líderes regionais sejam lideres populistas.” E
os moldes da eleição, também. Direta?
Indireta, por via da representação dos
partidos eleitos nas câmaras municipais?
Este último modelo é tudo menos uma
forma de aproximação face às populações:
“isto continuaria o top-down burocrático,
então não. O regionalizar é para dar os
poderes ao povo.”

D.
A Vida nos Media

U

ma coisa que ficou clara desde o início da nossa conversa foi o quão próximo da
escrita é Francisco Mendes da Silva. Aliás, foi para lhe propor esse desafio que lhe
pedi para escolher entre escrever e participar no “Sem Moderação”.

“Eu gosto da escrita, eu gosto 100% de escrever, e gosto muito de escrever, até, juridicamente, e
ler, e as coisas com as quais fico mais maravilhado na vida é com uma frase bem escrita e com
conteúdo e originalidade, seja num romance, seja num artigo de jornal, seja numa peça jurídica.
Gosto mesmo muito do efeito plástico das palavras e que me permitem olhar para um texto
bem escrito. Eu digo sempre que prefiro ter amigos e falar com pessoas inteligentes do que falar
com pessoas que concordem comigo. Só mesmo pelo prazer lúdico. Gosto. O escrever forma a
minha própria opinião."

Gosto mesmo muito do efeito plástico das palavras e que me permitem
olhar para um texto bem escrito.

Para não deixar de dar o merecido destaque ao programa que o lançou, o “Sem Moderação”,
pedi-lhe para que nos falasse um bocadinho dos bastidores.
“O ‘Sem Moderação’ é prova de que o liberalismo político funciona. Porque aquilo é
autorregulado. Autocontenção.”
“O facto de as pessoas falarem, leva-as a que estejam mais cómodas umas com as outras; nós já
falamos há 8 anos e começamos a perceber as perspetivas uns dos outros, por vezes, até
chegamos à mesma conclusão por outros princípios.”

Nuno Brochado de Agarez
EDITOR IN CHIEF DO DIURNA.

D.
Da importância do
PENSAMENTO CRÍTICO.

U

ma das mais entusiasmantes caraterísticas que se encontra naquilo a que
hodiernamente se designa de Pensamento Crítico é a sua versatilidade, na medida em
que se revela de manifesta importância em todos os níveis e áreas que requerem ou
despertam a nossa reflexão.
Desde logo, ao nível prático da tomada de decisões: desenvolver competências de reflexão
ajuda o sujeito a imaginar caminhos alternativos, a colocar outro tipo de questões (e a formulálas de modo mais rigoroso), a elaborar respostas diferentes, a identificar e descartar soluções
passadas (se se revelar necessário), a antecipar algumas consequências das suas decisões e a não
perder de vista os seus objetivos, pensando em meios eficazes para os atingir.
O pensamento crítico é igualmente essencial para lidar com questões mais vastas, libertando
substancialmente (ainda que não de forma completa) o sujeito de hábitos de reflexão viciados
que até então o controlavam e conduzindo-o a outras formas de agir e de pensar possíveis, que
o deixem mais realizado – alternativas essas que, de outro modo, nem chegariam a ocorrer-lhe.

O pensamento crítico é igualmente essencial para lidar com
questões mais vastas (…)
Também ao nível dos conceitos, a necessidade da reflexão crítica é manifesta: pensamos em
termos de conceitos e estes moldam inevitavelmente a(s) vivência(s) do ser humano mas,
amiúde, os conceitos nos termos dos quais pensamos são aqueles que aceitamos mais
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(…) ainda que as emoções não sejam o mesmo que o pensamento,
elas estão intimamente relacionadas com ele (…)
acriticamente: todos temos uma ideia do que é ser aluno, professor, homem, mulher, novo,
velho, crente, ateu, cientista, artista, filósofo, e possuímos conceitos do que significa ser
corajoso, ser tratado ou tratar com imparcialidade, ser inteligente, ser moderno (e, na verdade,
queremos significar ser contemporâneo) e tudo quanto consigamos imaginar e/ou escrever.
Mas em que medida refletimos efetivamente sobre os conceitos a partir dos quais pensamos nas
coisas? Seremos capazes de atingir um profundo nível de reflexão crítica através da análise (e
possível desconstrução) dos nossos conceitos e por meio de uma maior consciencialização da
forma como alguns deles nos condicionam – ajudando-nos ou prejudicando-nos, libertandonos ou limitando-nos.
Da mesma forma, ainda que as emoções não
sejam o mesmo que o pensamento, elas estão
intimamente relacionadas com ele: ter medo
ou estar feliz não são, em si, exemplos de
reflexão mas, mais uma vez, os conceitos de
cada um (fruto também das suas vivências)
têm uma enorme influência sobre o que se
teme ou o que provoca felicidade. Parece,
assim, seguro afirmar que tememos as coisas,
em parte, pelos conceitos que temos delas,
isto é, o modo como as sentimos decorre da
forma como as pensamos.

As emoções não estão, de
facto, sob o nosso controlo
absoluto e direto (…)
As emoções não estão, de facto, sob o nosso
controlo absoluto e direto, ainda que a forma
como agimos com base nelas possa estar (e
efetivamente esteja, muitas vezes). Ainda
assim, elas podem ser indiretamente afetadas
se abordarmos, trabalhando-os, os nossos
conceitos: posso laborar sobre o meu
conceito de falar em público, no sentido de
perceber por que razão isso me amedronta

(…) o interesse pelo pensamento
crítico decorrerá, em grande
medida, da liberdade dos
indivíduos (…)

tanto, posso admitir honrar esse medo, posso
investigar as suas raízes e repensá-lo, de
modo a alterar eficazmente a minha reação.
Nos nossos dias, o interesse pelo pensamento
crítico decorrerá, em grande medida, da
liberdade dos indivíduos, conquistada, na
ocidentalidade, ao longo dos últimos séculos,
reconhecida pelos regimes políticos,
encorajada pela educação e difundida pelos
meios de comunicação social. O direito de
defender ou de justificar uma opinião (e o
correlativo direito de atacar ou pôr em causa
uma outra) é essencial numa sociedade que
a d m i ta um m ín im o d e l i b erd a d e s
intelectuais, na medida em que pensamos e
estruturamos raciocínios que são compostos
por argumentos, de modo a alterar estados
de coisas ou opiniões (maioritariamente
alheias, mas também, desejavelmente,
próprias).
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O pensamento crítico, não sendo garantia de infalibilidade, deve ser adotado precisamente por
se admitir a falibilidade como uma das caraterísticas fundamentais da condição humana: como
abertura à crítica racional (hétero ou autocrítica), que se quer fundamentada e plausível,
caraterísticas de qualquer boa argumentação.
Tudo o que até aqui foi dito parece, de algum modo, imediato, quase inerente à condição de ser
humano e, no entanto, falta pensamento crítico ao ser humano em geral. O pensamento crítico
(…) falta pensamento crítico ao ser humano em geral.
que o espírito filosófico (enquanto atitude que não está reservada aos profissionais da filosofia)
proporciona é, ou deveria ser, transversal a todas as áreas do conhecimento: mal estará a
humanidade no dia em que só quem for detentor de formação académica em Filosofia (mesmo
porque nem todos os que passam pelo curso superior são dotados de pensamento crítico)
possui a autonomia, a inquietude e a angústia (geradora da procura de soluções) que o
pensamento filosófico produz em quem o vive efetivamente.
Identificar o que está errado é fácil; empreender toda uma estrutura de raciocínio
que nos leve do erro à sua superação é difícil, laborioso: há que desconstruir o
problema e atacar cada subproblema per se, no sentido de compreender o todo e
solucioná-lo. Não se trata de algo imediato, porque não há fast philosophy; mas
só assim caminharemos no sentido de formar uma humanidade que sabe quem
é, o que faz e que entende o móbil das suas ações.

Ana Andrade
PROFESSORA DE ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA

D.

LIDERANÇA
NO

FEMININO

A tua ousadia de escrever.
por Ana Rita Magalhães

D.

A

recente eleição de Olaf Scholz pôs fim a um dos mais longos mandatos políticos no
feminino, o de Angela Merkel, eleita chanceler da Alemanha, em 2005, cargo que fez
dela uma das mulheres mais influentes e poderosas da União Europeia.

No continente vizinho, a eleição do 46º Presidente dos Estados Unidos da América trouxe,
também, uma surpresa há muito esperada: a primeira mulher a desempenhar funções como
Vice-Presidente, o segundo cargo mais importante do Mundo.

(…) só 24 países contam com uma mulher a exercer
um alto cargo político (…)
Apesar destes exemplos, só 24 países (o que
equivale a menos de 500 milhões de pessoas)
contam com uma mulher a exercer um alto
cargo político, ainda que a atualidade dê
conta que a gestão pandémica, no feminino,
tenha surtido diversos efeitos positivos.
O caso da gestão efetuada na Nova Zelândia,
pela mão de Jacinda Ardern, é um dos
exemplos que pode, sem dúvida, ser referido:
Ardern, além de ter sido responsável pela
gestão de várias crises internas, conseguiu,
habilmente, que o país fosse considerado um
dos mais seguros neste período pandémico,
aliando medidas preventivas de
confinamento à tecnologia de forma a
controlar possíveis focos de transmissão, o
que possibilitou um retorno à realidade
extremamente semelhante ao período prépandémico. O sucesso destas medidas e a
eficiência do trabalho da mesma ajudaram a
consolidar o estatuto e popularidade da
Primeira-Ministra, que já se encontra no seu
segundo mandato.
Posto isto, verifica-se que este exemplo não
só reforça o facto da gestão pandémica no
feminino ter dado bons frutos, mas dá
também mote a que se faça referência à
defesa, por parte da diretora da ONU

Mulheres, numa entrevista dada à Reuters,
de que o mundo pós-pandémico seria
fortalecido com o aumento do número de
mulheres nas Presidências e Governos.
(…) o mundo pós-pandémico
seria fortalecido com o aumento
do número de mulheres nas
Presidências e Governos.

Apesar desta premissa poder revelar-se
verdadeira, o facto é que os dados apontam
que o género feminino poderá ter de
aguardar um tempo equivalente a 130 anos
para alcançar a igualdade de género nos
cargos de topo, sendo que, nos órgãos
legislativos nacionais, a paridade não será
alcançada antes de 2063, alargando-se a data
para 2077, relativamente a carg os
ministeriais. Aliás, urge referir que Maria
Pintassilgo foi a única mulher a assumir, em
1979, um alto cargo no Governo Português,
o de primeira-ministra.
(…) Maria Pintassilgo foi a única
mulher a assumir, em 1979, um
alto cargo no Governo
Português, o de primeiraministra.

D.
(…) apesar de tudo indicar que a maior representatividade feminina, nos
órgãos de decisão, seria algo vantajoso, na prática, isso poderá tardar a
acontecer (…)

Note-se, portanto, que apesar de tudo indicar que a maior representatividade feminina, nos
órgãos de decisão, seria algo vantajoso, na prática, isso poderá tardar a acontecer, pelo que será
improvável constatar a dimensão que essa gestão pós-pandémica no feminino poderia ter tido.
Ainda que se possa considerar que já se começou o percurso para que estas mudanças se
constatem, e relembrando que há algumas décadas não se verificava a emancipação das
mulheres, tendência revertida pelo período da 2° Guerra Mundial, o facto é que o restante
caminho a percorrer é ainda longo e de extrema importância.
O resultado que levará a que se constatem estas alterações será consequência de um
desenvolvimento na sociedade, que se traduzirá num progresso contínuo no papel de género e,
talvez, no modo de exercer política e de assumir cargos públicos, sendo que esse resultado é
também compatível com a ideia de que a liderança deverá ser atribuída à pessoa que apresente
atributos como criatividade, inteligência, inovação e qualificação, que faça com que se
considere a mais apta a essa função, algo que não é determinado pelo género.
(…) além de não se poder normalizar o facto de as mulheres serem,
muitas vezes, excluídas das tomadas de decisão (…)

O ponto fulcral, além de não se poder normalizar o facto de as mulheres serem, muitas vezes,
excluídas das tomadas de decisão, é a necessidade de quebrar paradigmas de género, de olhar
para as capacidades de liderança e qualificações de alguém e fazer uma decisão consciente
baseada nesses aspetos. Passa ainda pela necessidade de dar mais oportunidades, mais
representatividade e de se poder constatar, na prática, exemplos de lideranças femininas,
essencialmente, para mostrar ao género feminino que a ideia e prossecução desse caminho se
poderá tornar realidade.
Concluo este artigo com uma esperança que desejo não vir a constatar tratar-se de uma utopia,
pelo bem dos Estados Sociais de Direito e do futuro e evolução da sociedade: que, um dia,
encontrar uma mulher num cargo de liderança seja a norma, e não uma exceção.

Ana Rita Magalhães
ALUNA DA DUPLA LICENCIATURA - 1º ANO
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CATÓLICA POLICY SOCIETY

T

odos os dias, no Centro Regional do Porto da UCP, os corredores e mesas da
faculdade transformam-se em verdadeiros palcos de discussão de ideias com os
estudantes a assumirem simultaneamente os papéis de orador e público. Discute-se o
país, debatem-se medidas e avalia-se o cabimento das mais recentes políticas implementadas. A
Católica Policy Society nasce precisamente desse fogo já existente no interior de alguns alunos.
Acreditamos na máxima importância que o sentido crítico tem na vida em sociedade e no
futuro de cada um e, por isso, incentivamos à produção de textos e artigos por parte dos nossos
membros, seja em conjunto, seja individualmente.
No nosso clube, visamos aliar todo o conhecimento que vamos adquirindo ao longo do nosso
percurso universitário à análise de políticas públicas nas mais diversas áreas como a economia,
o ambiente, a revolução tecnológica ou as relações internacionais. Além disso, promovemos a
realização de formações internas para os nossos membros, de forma a nunca faltar
conhecimento e lucidez sobre qualquer tema que ilumine (ou assombre) a atualidade. A nossa
missão passa não só por acrescentar valor aos membros do clube, mas à comunidade em geral,
pelo que entendemos e acreditamos na importância de eventos abertos a todo e qualquer
cidadão que se interesse pela reflexão e debate de assuntos fraturantes, bem como a participação
em consultas públicas, deixando assim a nossa marca nas políticas nacionais.

D.

Os Preferidos
Carmo Themudo

Livro favorito? O Regresso do Filho Pródigo - Meditações Perante um Quadro de Rembrandt.
Este livro mudou a minha forma de olhar o mundo.
Filme favorito? Música no Coração, sobretudo pelas memórias que me traz.
Viagem de sonho? Jerusalém. Espero fazê-la um dia para conhecer os lugares onde Jesus
nasceu, viveu, cresceu e tocou tantas vidas.
Memória? Os natais e jantares de família em casa da minha avó materna que morreu com 98
anos, 7 filhos, 29 netos e 51 bisnetos.
Na secretária, o que nunca pode faltar? Um sentido para aquilo que estou a fazer.
Prato preferido? Não tenho o prato preferido, mas gosto muito de petinga com arroz de
tomate.
Primeira coisa que faz ao acordar? Dizer bom dia ao meu marido.
Para começar bem o dia, o que não pode faltar? O pequeno-almoço, de preferência em
casa.
Como ocupa os seus tempos livres? Gosto de passear no meio da natureza ou junto ao
mar; jogo padel e gosto muito de estar com pessoas.
Um aspeto que mudaria em Portugal? Juntava no mesmo espaço jardins
de infância e lares de idosos para que as gerações convivessem.
Qual a situação no seu ambiente de trabalho que mais a marcou? A
conversa com uma empregada de limpeza, perceber a vida dura que
tinha, o que percorria a pé e em transportes para chegar ao trabalho às
7h00, e a alegria e o amor que sentia e demonstrava ao falar do
trabalho e dos espaços que limpava. Grandes ensinamentos!

Coordenador da UDIP - Unidade de Desenvolvimento
Integral da Pessoa - e muito próxima da CASUS, através dos
valores humanistas que personifica, tem construído junto
da comunidade académica oportunidades de intervenção
na sociedade.É uma figura muito acarinhada por todos.

Nuno, o que achaste de ‘Glória’, a aclamada série nacional?
Confesso que ficou aquém das minhas expectativas, que
eram elevadíssimas.

Ana! Não deixa de ser um acontecimento que
tenhamos a primeira série original em Português.
Principalmente, tendo em conta o tema tão interessante.

Sem dúvida. Sou absolutamente fascinada pelo pouco que ainda
sabemos sobre aquela época histórica, em que em Portugal coexistiam espiões de ambos os lados da Guerra Fria, quando ainda
vivíamos numa ditadura que não favorecia uns ou outros.

Há imensas referências históricas que estão no ponto e, por
exemplo, os cenários, são encantadores… as maravilhas
que bom orçamento não faz.

Completamente de acordo. Creio mesmo que a fotografia e o
guarda-roupa, bem como outros pormenores de ordem técnica,
são a grande valia desta produção. Parece-me ter havido uma
grande preocupação com a fidelidade histórica, ao menos do
ponto de vista dos adereços.

Honestamente, o meu maior receio é que a espremam
para uma segunda temporada inconsequente.

Exato. Como sabes, sou avessa a que se estendam indeterminadamente argumentos, mas aquele final travestido de plot
twist parece apontar para isso mesmo.
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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.

A 6ª Edição do Diurna. é dedicada a todos os seus autores,
como sempre fazemos, mas, em particular,
ao Professor Sérgio Vasques e ao Dr. Francisco Mendes
da Silva, que dispuseram do seu tempo para conversas tão ricas.
Uma vez mais, também, à Faculdade de Direito da Católica Porto,
pelo apoio na manutenção deste projeto.
A Equipa do Diurna. dedica-vos esta Edição.
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