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COMO É QUE VAMOS LIDAR COM 
A NOSSA HISTÓRIA?
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O Jornal Crónico nasceu da vontade voluntária de dar 
voz às gerações que reclamam por um espaço seu. 
Por intermédio da nossa plataforma nas redes sociais, 
mostramo-nos parte integrante de uma sociedade 
civicamente empenhada, alicerçados numa 
juventude cansada das acusações de desinteresse 
e da indiferença paternalista. Assumimo-nos, desde 
logo, patologicamente inconformados.

A ideia de fazer esta revista surgiu da nossa ambição 
de olhar para além do debate público, tantas vezes 
dominado por polémicas instantâneas e triviais. Ao 
reunirmos jovens que partilham deste diagnóstico, 
mantivemo-nos fiéis à nossa génese: a cada um deles, 
lançámos o desafio de exprimirem a realidade que 
observam através da autoria de ensaios, cartoons e 
fotografias, valendo-se da sua pluralidade intelectual 
e artística. Desta combinação de criações originais, 
interligadas pelo respeito aos princípios máximos da 
fidelidade à verdade, da liberdade de expressão e do 
direito à opinião, resultou uma linha de raciocínios 
assentes na reflexão social e na introspeção.

08



O primeiro número da nossa revista é dedicado ao 
futuro. O tema, dotado de toda a exigência contida 
nas suas três sílabas, foi escolha consensual numa 
geração que se habituou a lidar com as grandes 
questões contemporâneas, aliando a isso a 
capacidade de se debruçar sobre aquelas que nos 
foram herdadas e varridas para debaixo do tapete. 
Por conseguinte, falar do futuro implica resolver o 
passado e capturar o presente, articulando tempos 
que não vivemos com outros que ainda iremos viver. 
Deste modo, a revista é o espelho de todas as nossas 
inquietações: da atual crise das democracias às 
implicações das alterações climáticas; do passado 
colonial à integração de refugiados; do impacto da 
pandemia da COVID-19 à influência das redes sociais; 
da esperada precariedade à ansiosa instabilidade.

Assim, sem apoios e com improviso, apresentamos 
a magazine onde uma geração se passa em revista, 
julgando-se sem limites. É com toda a liberdade que 
afirmamos que o conteúdo que se segue é da nossa 
inteira irresponsabilidade. Agradecendo a quem nos 
acompanha, asseguramos que o Crónico será, até 
sempre, para eles. Para os que, tal como nós, são 
patologicamente inconformados.

A Direção do Jornal Crónico
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 No verão de 2019, tinha acabado de 
assistir ao Tchiloli na roça de Água-Izé - uma 
tradição secular em São Tomé e Príncipe, 
que passa pela encenação de uma história 
medieval ao ar livre “onde a música, o 
movimento e o corpo se fundem numa 
expressão da arte e culturas africanas.” 
Quando o teatro terminou, sentei-me ao 
pé de uma antiga fábrica portuguesa da 
Roça Água-Izé, que na altura estava a ser 
transformada num centro de cultura e arte 
para os locais. Ao meu lado, sentou-se um 
rapaz com os seus 10 anos, com quem eu 
já me tinha cruzado nos dias anteriores. 
Ficamos à conversa. 
 Enquanto o rapaz me explicava que 
os seus pais viviam em Luanda, e que por 
isso vivia com a sua avó e tia em Água-Izé, 
reparei que se mostrava particularmente 
interessado nos meus óculos. A dada altura, 
esticou a mão para os poder experimentar 
- e eu alinhei na brincadeira. Até que, com 
os meus óculos postos, e com um ar algo 

perplexo, o rapaz me diz: “consigo ver 
bem!” Algo incrédulo (dado que tenho 
uma alta graduação) perguntei-lhe se ele 
não queria ter uns óculos para si próprio. 
Explicou-me que não precisava: “consigo 
ver coisas”; como se bastasse não ser cego. 
Vim a perceber que esta foi uma pergunta 
ingénua. Com a falta de tantas outras coisas, 
os óculos nunca haveriam de ser prioritários.
 Esta foi apenas uma de tantas outras 
histórias que ouvi ao longo do verão. 
Os casos das crianças são sempre mais 
chocantes, dada a comparação inconsciente 
que fazia com a minha própria infância, 
assim como a uma imagem de “pureza” 
que associamos às idades mais novas. Mas 
não eram (e são) apenas as crianças que 
sofrem em São Tomé. Entre os santomenses 
mais velhos, o desemprego, alcoolismo ou 
analfabetismo são comuns e minam não 
só o presente, como o futuro das próximas 
gerações.  Pelo caminho, seitas religiosas 
e investidores estrangeiros intrometem-

COMO É QUE VAMOS LIDAR COM A NOSSA HISTÓRIA?

joão moreira da silva

“Os colonialistas costumam dizer que foram eles que nos trouxeram para a História; hoje nós mostramos que não é assim. 
Fizeram-nos deixar a nossa História, para os seguir. (...) Hoje, ao pegar em armas para nos libertarmos, ao seguir o exemplo 
de outros povos que pegaram em armas para se libertarem, nós queremos regressar para a nossa História, com os nossos 
próprios pés, pelos nossos próprios meios e através dos nossos sacrifícios.”
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se e veem na miséria uma oportunidade 
para singrar. E a criminalidade cresce a par 
do desespero.
 Perante este tipo de observações, 
relativas à miséria e pobreza de S. Tomé e 
Príncipe, é tentador cair em argumentos 
como o dos “círculos viciosos da pobreza”, 
que defende que a pobreza de países 
africanos se deve a problemas estruturais 
destas mesmas sociedades, mas que ignora 
os fatores históricos que estão na origem dos 
respetivos problemas; para não mencionar 
todos os mitos promovidos pela narrativa 
colonial sobre a incapacidade natural 
dos Africanos em desenvolverem os seus 
respetivos países (este último argumento 
não merece contraditório, uma vez que 
se funda apenas em racismo e xenofobia). 
Contudo, para tentar compreender o estado 
atual de desenvolvimento de São Tomé e 
Príncipe, é necessário voltar muitos anos 
atrás - mais de cinco séculos, na verdade.
 Entre 1470 e 1472, os navegadores 

Pedro de Escobar e João de Santarém 
deram de caras com as ilhas de São Tomé 
e do Príncipe, ambas despovoadas. Perante 
esta ausência de população, os portugueses 
viram uma oportunidade para inventar uma 
nova sociedade - tanto através da atividade 
agrícola, como através de um povoamento 
protagonizado por portugueses (livres ou 
condenados por crimes no Reino), europeus 
de diferentes nacionalidades e por africanos 
oriundos de diferentes regiões do litoral. 
De um lado estava a população branca, do 
outro lado estavam os Africanos, sendo que 
os escravos, homens a quem era negada 
a sua Humanidade, constituíam a maioria 
da população. 
 Se   saltarmos  cerca  de quinhentos 
anos, para  os anos 60 do século XX, 
deparamo-nos com a apresentação, por 
parte do Estado Novo, da sociedade 
santomense como uma prova de excelência 
das soluções coloniais portuguesas: 
o povoamento das ilhas e os sistemas 

-Amílcar Cabral
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económico e de produção foram enaltecidos 
para demonstrar os “grandes feitos” dos 
portugueses no arquipélago, com propósitos 
humanitários e sociais. Isto foi há apenas 
60 anos.
 Se é verdade que os portugueses 
povoaram o arquipélago e que introduziram 
práticas agrícolas ao longo dos séculos, 
também é verdade que este processo 
respondeu aos objetivos económicos e 
ideológicos dos Descobrimentos: não é por 
acaso que este povoamento de São Tomé e 
Príncipe foi orientado para as regiões onde 
se desenvolvia a monocultura da cana-
-de-açúcar, a produção de açúcar e a sua 
comercialização, e que a ilha de São Tomé 
foi utilizada para os mais variados “ensaios” 
de plantas, técnicas e formas de trabalho - 
em geral, foi palco de várias experiências 
por parte dos europeus, consoante as suas 
prioridades. Apelidar de humanitário um 
processo que serve propósitos económicos 
da metrópole, enquadrados num sistema 
capitalista, é contraditório. Um processo 
humanitário tem como interesses os 

interesses de todas as pessoas - não apenas 
da parte dominante. Para além disso, este 
processo “humanitário” esteve longe de 
ser pacífico e consensual no arquipélago 
do Atlântico: houve vários momentos de 
contestação violenta por parte dos africanos 
ao longo dos séculos, como foi o caso de 
Amador, um homem africano que, ao lado 
de vários outros escravos, se proclamou Rei 
da Ilha de São Tomé em 1595, num ato de 
revolta contra os portugueses.
 Assim, os portugueses viram frustrada 
a sua ambição de construir em São Tomé e 
Príncipe uma sociedade “europeizada”, como 
foi o caso da Madeira e dos Açores, dada 
a sua falta de capacidade para controlar as 
ilhas. Os santomenses demonstraram que 
eram um povo que não cederia à disciplina 
da exploração, que estava disposto a lutar 
pela sua liberdade. Mas, apesar desta 
constante luta pela dignidade, São Tomé 
e Príncipe não escapou à violência da 
dominação e à sua integração no sistema 
capitalista mundial, através das culturas 
ditadas pelos europeus, dependentes do 
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trabalho escravo (e mais tarde de falsos 
trabalhadores livres, os “serviçais”).
Não é possível (nem recomendável) 
resumir a história de um país em quatro 
parágrafos - muito menos a de um país 
com uma identidade cultural tao complexa 
como São Tomé e Príncipe. Contudo, este 
breve “apanhado” de alguns elementos da 
história santomense tem como propósito 
demonstrar que, por detrás de um país em 
tempos colonizado por um país europeu, 
que atualmente se encontra em vias de 
desenvolvimento - seja São Tomé e Príncipe, 
Angola, Moçambique, o Gana, ou a Argélia 
- existe uma história de constante tensão 
e exploração com a potência colonizadora 
europeia. Se é verdade que o processo 
de ocupação e colonização de cada um 
destes países africanos teve as suas 
respetivas particularidades, também é 
verdade que esta foi sempre feita tendo em 
conta os objetivos económicos dos países 
colonizadores. O foco de Portugal não foi 
desenvolver São Tomé e Príncipe e os seus 
habitantes, mas apenas os setores que 

trariam proveito económico à metrópole. 
Utilizando a terminologia de Walter Rodney, 
foi assim que Portugal subdesenvolveu 
este arquipélago do Atlântico, assim como 
subdesenvolveu as suas restantes colónias.
 Perante toda esta viagem pela 
história, cabe responder à questão central 
desta revista: como é que toda esta 
discussão se relaciona com o futuro da 
nossa geração?
 Não é novidade para ninguém que os 
debates sobre o passado e a nossa memória 
coletiva estão cada vez mais presentes 
na política do dia a dia. Assistimos a 
debates intensos sobre o imperialismo, 
o colonialismo, a descolonização e o pós-
colonialismo. Uns querem deitar abaixo todas 
as estátuas (e arbustos); outros pretendem 
branquear um passado de sangue e terror 
- não fosse a sua identidade alicerçar-se 
nesta narrativa. No meio de tudo isto, a 
nossa geração terá um papel central: daqui 
a poucos anos, seremos nós os políticos, 
professores e investigadores que vão marcar 
o passo deste mesmo debate. A geração 
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que nasceu depois do 25 de Abril, depois 
da guerra colonial e das independências 
africanas, tem de estar preparada para 
debater estes temas sem nunca os ter vivido 
na primeira pessoa, presenciando apenas o 
seu impacto a longo prazo.
 É verdade que a utilização da História 
como uma arma de arremesso para defender 
posições políticas da esquerda à direita - em 
particular sobre a era imperial e colonial 
- não tem tido resultados brilhantes. Em 
particular, porque a discussão é tida sem 
nuances. Uns são os bons, outros são os 
maus. Tudo é discutido como se a realidade 
fosse a preto e branco. Ainda assim, não 
devemos cair no erro de dar um papel 
secundário às discussões sobre a História 
no espaço público, ou de ignorá-las por 
completo alegando um foco “nos problemas 
da atualidade” e a falta de importância destas 
“guerras culturais.” O foco deve estar na 
própria interpretação do passado, na criação 
de uma narrativa histórica que englobe a 
perspetiva do Outro, ignorado pela História 
durante anos sem fim, e não na procura 
incessante de antepassados para queimar na 
fogueira. Procurar culpados na História para 
redimir os pecados do presente dificilmente 
sarará feridas e, mais importante, provocará 
uma mudança de mentalidades na nossa 
geração, ainda educada sob muitos dos 
mitos dos Descobrimentos.
 

O caso da criança de dez anos que não tem 
acesso a um par de óculos em São Tomé 
e Príncipe (para além de uma educação 
primária, um ambiente estável em casa ou 
uma alimentação saudável) é indissociável 
de todo o legado histórico do seu país, no 
qual Portugal teve um papel de dominação 
até há menos de quarenta anos. As suas 
condições materiais atuais são inseparáveis 
do domínio português ao longo de cinco 
séculos, que tentou moldar o arquipélago 
à imagem do reino e de acordo com as suas 
prioridades económicas. Esta é a premissa 
básica do materialismo histórico: “para 
conhecer o presente, temos de olhar para o 
passado; para conhecer o futuro, temos de 
olhar para o passado e para o presente.”
 É previsível que o aprofundamento 
do conhecimento sobre a nossa história, 
livre das amarras coloniais que a moldaram 
ao longo do passado, continue a trazer 
novos debates que vêm pôr em causa a 
nossa identidade nacional, esse jargão que 
parece referir-se a um suposto orgulho que 
devemos ter no nosso passado - como se o 
facto de Viriato ter lutado contra os romanos 
me fosse dar algum tipo de motivação para 
enfrentar os meus afazeres do dia a dia. A 
nossa geração ainda foi educada com livros 
de história que preservam os mitos do “bom 
colonizador”, do “papel civilizador dos 
portugueses nas províncias ultramarinas” 
ou do “papel pioneiro dos portugueses na 
abolição da escravatura.” À medida que 
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novos estudos contrariam estes mitos 
fundadores da identidade lusitana, e que 
os descendentes de pessoas escravizadas 
passam a ter uma voz para falar do seu 
próprio património cultural, a nossa geração 
vai interiorizando o papel nefasto que o 
nosso país teve no desenvolvimento de 
outros continentes e seres humanos.
 Perante esta descolonização da 
história, será inevitável a intensificação de 
discussões sobre culpa e responsabilidade. 
Em 2018, João Miguel Tavares criticava o 
papel dos críticos que “procuram um papel 
de culpa” na história nacional. O comentador 
colocava-se assim ao lado daqueles que 
afirmam que não faz sentido julgar as 
ações de um comerciante ou navegador do 
século XVII segundo os valores morais da 
atualidade. De facto, não faz. Contudo, se 
existe uma correlação entre a situação de 
miséria da criança que vive em São Tomé 
e Príncipe e a riqueza arrecadada por 
Portugal até a um passado muito recente, 
que contribuiu para edificar as cidades 
onde vivemos nos dias de hoje, talvez seja 
precipitado afirmarmos que a nossa geração 
“não tem nada a ver com isto.” No entanto, 
não nos devemos enganar: fazer este debate 
à base de uma dicotomia entre culpados e 
inocentes não trará o desenvolvimento a 
quem o procura. O facto de um português 
dizer com um ar muito angustiado que se 
sente culpado pelo legado histórico do 
seu país não trará por magia os meios de 

desenvolvimento aos santomenses que lhes 
foram barrados ao longo de séculos. Não 
dará óculos, comida e educação ao rapaz 
de Água-Izé. Servirá para pouco mais que 
confortar o ego do europeu. Sentimentos 
de pena, ligados a uma ideia de caridade, 
são igualmente malignos e estão enraizados 
numa cultura de paternalismo perante África 
e os africanos. 
Enfrentarmos o nosso passado e a nossa 
responsabilidade histórica pode (e deve) 
passar pela autocrítica, mas passará 
principalmente por abraçarmos os 
princípios de igualdade e dignidade que os 
nossos antepassados descartaram na época 
da escravatura e exploração de outros 
humanos. Passa por sermos solidários com 
todos os povos africanos que procuram a 
independência de um passado de terror do 
qual ainda não se conseguiram libertar. Os 
europeus saíram formalmente do continente 
no final do século XX, mas as monoculturas 
que deixaram em diferentes territórios, as 
grandes empresas que se aproveitam da 
mão-de-obra barata do continente, ou a 
caridade estrangeira que consiste apenas 
em soluções de “penso rápido” são inimigos 
do livre desenvolvimento de África e dos 
seus povos. O colonialismo está muito mais 
vivo do que podemos pensar, apenas toma 
formas diferentes. 
Fica a reflexão: qual será o papel da nossa 
geração em todo este debate? 
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 O futuro de hoje começou em 
1995. E o de amanhã começou em 2010. 
Nós, os jovens adultos e adolescentes 
nascidos aproximadamente entre 1995 e 
2010 ganhamos voz e afirmamos a nossa 
individualidade na opinião pública, nas 
redes sociais, na economia e em todas as 
outras esferas da vida em sociedade. 
 Somos a Geração Z: complementamos 
os esforços das gerações anteriores em 
matérias como a responsabilidade social, 
a preocupação com o clima, a atitude 
em relação ao trabalho, e muitas vezes 
insinuamos, até, uma espécie de rivalidade 
saudável com os nossos precedentes - 
os Millennials. 
 
 O interesse da restante sociedade 
em saber mais sobre o que move a Gen Z 
é notório, mas não ingénuo. Compreender 
os valores, identificar as causas, prever as 
tendências e antever os comportamentos 
do nosso grupo etário é fundamental para 
o mundo empresarial, para o mercado de 
trabalho, e até mesmo para líderes políticos. 
Seja inserido em estratégias como aumentar 
vendas, angariar votos, partilhar campanhas 
de sensibilização ou captar talento, o buzz 

geracional é estudado e comentado com 
afinco em relatórios de consultoras como 
a McKinsey e a Deloitte, artigos em jornais 
internacionais ou blogues empresarias, ou 
inquéritos científicos e comportamentais no 
Pew Research Center.
 
 Começando com o disclaimer de 
cronista Gen Z, afirmo que rejeito qualquer 
tipo de superioridade geracional, mas 
sublinho a importância de incluir e abraçar 
a nossa geração na “reconstrução” do 
futuro. Com destaque para a perspetiva 
económica, convido o leitor a participar 
num exercício de autoanálise distanciada, 
continuando a leitura, enquanto partilho 
os principais resultados, contributos e 
análises sociológicas à nossa geração, na 
esperança de convencermos os Boomers e 
os Millennials de que ser Gen Z é o que está 
a dar!

AGENTES 
GEN Z: 

MISSÃO 
FUTURO

beatriz viana

18



Génesis Geracional: o que nos move?

 A Geração Z nasceu em plena globalização. O período entre 1995 e 
2010 é marcado pela mobilidade internacional e pela exposição ao contraste 
de realidades, bem como a emergência das redes sociais e da constante 
comunicação. Enquanto nativos digitais, os Gen Z acompanham o boom da 
tecnologia que contribuiu para que se tenham tornado extremamente hábeis 
cognitivamente, com uma vantagem considerável na interligação de experiências 
virtuais e reais.
 
 A nível económico, esta geração cresceu no período da crise financeira de 
2008, beneficiando já de alguma recuperação. A despedida da infância e entrada 
na vida adulta coincidiu com a pandemia da Covid-19, acentuando a incerteza e a 
volatilidade como características marcantes do mundo que conhecem.
 
 Segundo um estudo e um inquérito realizados pela McKinsey & Company, 
quatro pilares fundamentais atuam como motores geracionais: 1) a recusa pela 
definição individual; 2) o espírito de comunidade; 3) a abertura ao diálogo e 4) a 
abordagem realista. 
 
 A Gen Z é apelidada como a geração ‘Verdadeira’. Verdade atua, aqui, 
no sentido de autenticidade, liberalização pessoal, diversidade, e sobretudo 
tolerância. Cada indivíduo deve expressar a sua própria verdade, procurar 
interligar experiências a partir da verdade de cada um, perceber as diferentes 
verdades e, em última análise, viver para a busca da verdade. 
 
 Assim, ao descartar a discriminação por “rótulos”, a Gen Z é também 
considerada a geração mais tolerante e inclusiva, com um enorme respeito pela 
comunidade e pelo próximo. Pretende criar impacto local, mas, com uma voz 
global, preocupa-se com causas maiores. A sensibilização e mobilização da 
sociedade estão patentes em todos os passos da nossa geração: a partilha de 
selfies aplaudida pelos Millennials é rejeitada em detrimento da publicação de 
denúncia de injustiças ou apoio a campanhas com que se identificam.
 
 Ser Gen Z é, em certos momentos, exaustivo e mentalmente desgastante. A 
constante comparação derivada das redes sociais e o sentimento de impotência 
face às grandes decisões do futuro (que também é nosso) levam a que a Geração 
Z esteja sensibilizada para o tópico da saúde mental, desconstruindo tabus e 
expondo, sem pudor, a importância de zelar pelo bem-estar - a todos os níveis. 
 
 Os valores Z transcendem o impacto geracional. TikTokers de excelência, 
são ativos e fortes consumidores, sendo que muitos estão já aptos a ingressar 
no mercado de trabalho e a contribuir ativamente para a sociedade. Somos uma 
geração disposta a dar e a lutar, mas que exige receber.
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Confissões de (moderados) shopaholics: 
valorizamos experiências

 A abordagem realista e pragmática 
dos Gen Z leva a que tenham acesso e 
sejam capazes de avaliar vários tipos de 
informação antes de adquirir algo. Para 
além de analisarem o produto ou o serviço 
em questão, a Geração Z foca, com igual 
relevância, o ato de consumir per se. 
 
 Comprar ganhou um novo significado: 
ao revés de “ter posse de…”, expande-
se para “ter acesso a…”. Estas aceções 
estão associadas às novas formas de 
consumo massificadas pelos Gen Z, como 
os serviços de subscrição e plataformas. 
Seja com o streaming de séries e filmes, 
arrendar alojamentos em plataformas 
como AirBnB, ou recorrer ao car-sharing 
com a Uber ou Lyft, os produtos tornam-se 
serviços que conectam os consumidores - 
nenhuma destas empresas mencionadas é 
detentora dos bens utilizados ou dos meios 
de produção.

 Consumir torna-se, portanto, 
um ato coletivo e colaborativo. E este 
processo leva à expansão da denominada 
“gig economy” - criar fontes adicionais de 
rendimento em horário pós-laboral - muito 
utilizada pelos Gen Z, de modo a aproveitar 
vantagens que possam obter com empresas 
com as quais já formaram um tipo de 
relação e, podendo, até, trabalhar com 
elas temporariamente.
 
 Ao mesmo tempo, consumir é 
uma expressão de identidade individual. 
Segundo outro estudo da McKinsey & 
Company, os consumidores jovens estariam 
mais dispostos a pagar um valor superior 
para obter um produto personalizado ou 
único do que as gerações anteriores. Outra 
conclusão interessante dos resultados 
indica que os Gen Z apreciam marcas que 
não fazem distinção de produtos como 
“masculino” ou “feminino”, o que compactua 
com a noção de “verdade individual” 
previamente referenciada.

 Por último, para um consumidor 
Gen Z surge uma preocupação ativa com 
a ética e a sustentabilidade das marcas 
antes de se tornar cliente - o que engloba 
o processo de desenvolvimento, produção 
e distribuição do produto. Os jovens 
informam-se rapidamente e marcam a sua 
posição em relação às empresas, caso não 
sintam que estas são coerentes com a causa 
que defendem em todos os stakeholders. Há 
também evidências da tendência dos Gen Z 
em desconfiar de grandes empresas e grupos 
comercias, em detrimento de empresas 
mais familiares ou de produção local. 

Primeiro emprego de sonho: salário e ética

 Quanto ao mercado de trabalho, a 
ausência de responsabilidade social ou 
promoção diversidade em todos os quadros 
da empresa geram deal breakers imediatos: 
acentua-se a preferência por empregadores 
cujos valores estejam orientados para a 
multiculturalidade, a inclusão dos géneros, 
a prossecução de um propósito de impacto 
que transcenda a busca do lucro.
 
 O foco na inclusão e na discriminação 
determina as escolhas geracionais aquando 
a procura de emprego. De acordo com 
o estudo organizado pela plataforma 
americana Tallo, 67% dos inquiridos que 
já iniciaram a vida profissional afirmam ter 
experienciado ou testemunhado situações 
de discriminação no local de trabalho, racial 
ou de género. No mesmo estudo, 37% dos 
participantes afirma que recusaria uma 
oferta de emprego caso o empregador não 
utilizasse o pronome com o qual o candidato 
se identifica, e 35% responderia que talvez 
rejeitasse, pelo que apenas 25% ficariam 

gen z x
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z
indiferentes à situação.
 
 Perante o cenário de pós-pandemia 
e incerteza, as prioridades dos Gen Z não 
se alteraram, mas há novos resultados 
relevantes para o futuro do mercado de 
trabalho. De acordo com o inquérito e 
estudo Deloitte Global Survey 2021, 40% 
dos inquiridos consideram a flexibilidade 
ou adaptabilidade dos trabalhadores como 
característica soft mais valorizada para o 
sucesso de um negócio. A criatividade e a 
agilidade tecnológica são as competências 
que se seguem, com 29% e 28% dos 
votos, respetivamente. Para além disso, no 
pós-pandemia, surgiu uma preocupação 
crescente com o modelo híbrido de local de 
trabalho, passível de compatibilizar dias no 
escritório com trabalho remoto.
 
 As aparentes exigências conceptuais 
são, no entanto, compensadas com elevada 
qualificação, que não é devidamente 
valorizada a nível salarial (especialmente no 
nosso caso nacional) durante os primeiros 
anos de trabalho. Com a quebra da atividade 
económica, os Gen Z não esperam que 
o cenário seja invertido brevemente: no 
mesmo estudo, a perspetiva de recuperação 
económica é pessimista quando questionada 
acerca da evolução de carreira. 50% dos 
inquiridos revelaram que a principal fonte 
de stress atual estava relacionada com as 
perspetivas de emprego futuro.
 
 A tendência negativa face ao meio 
empresarial continua com a crença de que 
os negócios estão apenas focados em 
agendas próprias e em angariar o máximo 
de lucro, em detrimento de gerar valor 
coletivo e abraçar causas que beneficiem 
a sociedade. No entanto, isto não significa 
que o capitalismo está em crise para esta 
geração, mas sim que o foco está a inverter-
se: valorizar stakeholder value (todos os 
intervenientes na cadeia de valor) em vez 
de shareholder value (os acionistas). 
 
 Os Gen Z podem estar desapaixonados 
pelo impacto dos negócios na sociedade, 

mas estão otimistas em relação às intenções 
futuras dos seus líderes empresariais, que 
está correlacionada com a lealdade ao posto 
de trabalho: 53% dos inquiridos afirma 
que, dada escolha, permaneceria mais 
tempo no emprego atual, antes de sair para 
outra organização.

Resumindo e baralhando: compensa ser 
Gen Z?

 Em jeito de economista: ceteris 
paribus, prevê-se, com elevada confiança, 
que a Gen Z contribua para aumentos do 
PIB. E só por isso, já somos o máximo!
 Em 2025, estima-se que a Geração 
Z irá constituir 27% da força de trabalho 
global. Ávidos consumidores e eleitores 
políticos: somos os líderes do futuro. 
E, portanto, considerar as tendências e 
valores que conectam a nossa geração a 
toda a sociedade é vital, não só por motivos 
económicos, mas pela própria evolução da 
sociedade moderna.  
 No entanto, mais do que considerar, 
será necessário incluir. Temos potencial para 
estar nos holofotes da opinião pública, ajudar 
a tomar decisões políticas. Merecemos 
ser tidos em conta nos planos ambientais, 
na estratégia de alocação de fundos de 
recuperação nacionais, no investimento, na 
educação. Não haverá tema mais transversal 
do que o contexto geracional, e a rutura 
económica do último ano é a oportunidade 
ideal para nos fazermos ouvir enquanto 
agentes de mudança e construção. 
 Não há gerações perfeitas - que o diga 
a cultura do cancelamento -, mas a nossa 
geração também não aspira à plenitude. 
Aspiramos à realidade.
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 “A democracia está em crise?” Daria 
uma excelente sondagem de opinião. A 
maioria da população diria que sim, o que, 
por si só, é indicativo de qualquer coisa. 
Cidadãos, elites políticas e especialistas têm 
uma percepção pessimista sobre o futuro da 
democracia. Segundo a análise do cientista 
político alemão Wolfgang Merkel dos 
indicadores do Eurobarómetro, os cidadãos 
têm pouca confiança nas instituições 
democráticas, mas não questionam a 
democracia enquanto sistema político. Por 
esta razão, podemos concluir que esta crise 
não é do Estado democrático, mas sim da 
sua forma representativa. É uma crise da 
ordem do consentimento, não da ordem 
do constitucional.
 Há quatro medidas da saúde das 
democracias liberais e representativas 
que apontam para o facto de que algo não 
está bem. Primeiramente, a participação 
eleitoral: estamos a tornar-nos em eleitores 
relutantes que percepcionam que está 
pouco em jogo nas urnas, levando a um 
aumento da abstenção. De igual forma, 
a militância partidária, a confiança nos 
políticos e o interesse na política estão 
os três em declínio. Temos os sintomas, 
falta encontrar a doença. Onde é que a 
representação política está a falhar?

 Para encontrarmos a causa temos 
obrigatoriamente que olhar para os partidos, 
que são a forma que a democracia ocidental 
encontrou para dar voz à vontade popular 
e organizá-la. 

 Os partidos políticos têm hoje uma 
configuração muito diferente da que tinham 
quando surgiram. Assistimos hoje a uma 

nova forma dos partidos políticos, conhecida 
como o “partido de cartel”. O partido cartel 
afasta-se da sociedade civil e aproxima-se 
do Estado. O seu financiamento já não vem 
da militância, mas é antes público, dado 
que fazer política hoje também acarreta 
mais custos. 

 Os partidos tornam-se, assim, 
agências semi-estatais, com interesses 
próprios para defender. Para um partido, 
ganhar torna-se mais numa questão de 
sobrevivência do que um objetivo político, 
dado que o seu financiamento depende 
disso. Ser político torna-se uma profissão 
e os partidos têm menos interesse em 
competir entre si: os programas políticos 
tornam-se mais similares e a competição é 
feita na base da gestão eficiente.

 Não é a sociedade que compõe os 
partidos, mas antes os partidos, enquanto 
associação de profissionais, que comunica 
com a sociedade através dos seus peritos 
em comunicação, remetendo os cidadãos a 
uma posição de passividade e de audiência, 
não de participação. Esta nova configuração 
partidária prejudica a representação 
popular. A discussão pública, central 
no processo democrático, ganha poder 
através dos partidos políticos. São estes 
que atribuem à representação uma função 
participativa, não apenas de autorização. 
Os partidos políticos em democracia não 
são opcionais, são necessários para existir 
uma participação vocal e empoderada pelo 
todo. Quando esta se perde, ganha poder 
o executivo às custas da representação 
e ganha, também, o sentimento de 
impotência, desconfiança e pessimismo. 
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evasão fiscal, que têm como consequência 
o declínio da capacidade orçamental 
dos Estados.

 Neste sistema de interdependências, 
quem perde soberania é o Estado e retira-se 
assim poder aos cidadãos: não lhes é possível 
fazer prestação de contas nas urnas, uma 
vez que qualquer partido que suba ao poder 
se vê preso aos mesmos condicionalismos. 
Está em causa a representação dos cidadãos 
e a capacidade de respeitar as preferências 
populares. Este “ciclo de falhanços” causa 
frustração ao eleitorado.

 Têm-se assistido a melhorias 
democráticas ao nível dos direitos civis, com 
a conquista de direitos para as mulheres, para 
a comunidade LGBTQ+ e para as minorias 
religiosas e étnicas (apesar de o cenário 
estar longe de ser perfeito). Por outro lado, 
assiste-se a um aumento da desigualdade 
social que se repercute numa desigualdade 
de recursos cognitivos e de conhecimento. 
Uma maior dificuldade na compreensão do 
contexto político repercute-se num aumento 
da apatia e desinteresse face a assuntos 
que, na verdade, afetam diretamente 
todos os cidadãos. Esta exclusão social 
da política repercute-se, também, na 
igualdade de direitos e oportunidades 
políticas. Do lado dos partidos, que não 
representam os interesses das classes mais 
baixas; e nas formas menos convencionais 
de participação, como referendos ou 
orçamentos participativos, que são mais 
exigentes cognitivamente do que votar e 
excluem ainda mais as classes mais baixas. 

 

Porém, se o executivo ganha poder por 
este lado, perde por outros e, portanto, o 
problema não se esgota aqui. Nas últimas 
décadas, os governos perderam poder por 
vários fatores. Primeiramente, porque um 
partido que chega ao poder herda um legado 
de compromissos dos seus predecessores, 
não podendo simplesmente rompê-los para 
fazer jus às suas promessas eleitorais. E, 
mais relevante, os Estados existem num 
contexto de interdependência - são afetados 
por decisões de diferentes governos 
nacionais, instituições intergovernamentais 
ou outros atores transnacionais.

 Instituições intergovernamentais 
no sentido em que há uma tendência 
da passagem da tomada de decisão 
para instituições tecnocráticas, como 
instituições internacionais financeiras e, no 
caso europeu, um sistema de governança 
regional. Estas instituições são de baixo 
pedigree democrático, com pouca ou 
nenhuma prestação de contas aos cidadãos. 
Esta passagem da tomada de decisão leva a 
uma despolitização das políticas públicas, 
dominadas por peritos e gestores - passam 
a ser avaliadas pela dimensão do sucesso, 
a dimensão preferida dos economistas, 
sem se colocarem questões políticas como 
“sucesso para quem?”.

 Quanto aos atores transnacionais, 
refiro-me especificamente ao setor 
corporativo. O poder das empresas 
aumentou drasticamente por vários 
motivos, nomeadamente a globalização e a 
mobilidade do capital financeiro, que torna 
a regulamentação por Estados individuais 
muito difícil, bem como esquemas de 
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Para 
os 

cidadãos 
politicamente 

ativos, as suas 
energias já não são 

gastas no poder do 
Estado-nação: investem 
antes num ativismo em 
rede pela contestação de 
injustiças, ativismo esse com 
consequências políticas imediatas. 
A política já não é entendida como 
associada a partidos, parlamentos ou 
Estado, mas antes a uma ação coletiva 
individualizada.

 André Freire, professor catedrático 
de Ciência Política no ISCTE, refere-se ao 
conjunto de todos estes fatores como uma 
revolução em curso da “governança” ou 
“boa governança”. Trata-se de uma junção 
da “democracia convencional”, com um 
centro político definido - os parlamentos 
e os governos - com uma “democracia 
orgânica”, sem centro político claro, 
constituída pelas organizações da sociedade 
civil e pelas agências, autoridades e 
instituições tecnocráticas. Forma-se assim 
uma triangulação entre autoridades eleitas, 
não eleitas e organizações da sociedade 
civil - todas em pé de igualdade, apesar de 
umas terem pedigree democrático e outras 
não. Por outras palavras, nem todas têm a 
legitimidade derivada da delegação popular 
do poder pelo voto.

 Onde uns podem ver o triunfo 
da eficácia e da racionalidade sobre a 
ideologia e a política, Freire vê o triunfo 
do neoliberalismo, da tecnocracia e da 
eficiência; vê a precedência da lógica de 
mercado à lógica democrática; vê uma 
redução da democracia a um “governo 
limitado”; vê, portanto, uma escolha 

ideológica 
que, mais 
uma vez, 
enfraquece 
a democracia 

e  a 
representação 

política. 

C o m  e s t e 
diagnóstico do 

estado atual das 
democracias ocidentais, 

o que podemos esperar do 
seu futuro? 

O cenário mais óbvio e provável é o 
aprofundar das tendências descritas. Por 

todas estas razões, a capacidade de ação 
dos partidos continuaria a diminuir e 
o poder das autoridades nacionais 
ver-se-ia crescentemente 
transferido para autoridades 
supranacionais, instituições 
tecnocráticas e organizações 
não eleitas. 

 Neste  quadro, o  papel  
do  governo passaria a ser menos 
representativo e crescentemente 
procedimental, de gestão eficiente. 
As organizações de interesses 
canalizariam o papel representativo e 
seriam consultadas pelo governo para 
orientação e apoio, como fontes de ideias e 
críticas construtivas.

 E qual seria o problema deste 
cenário? É que o processo eleitoral é a mais 
democrática das formas de participação 
política praticadas no Ocidente. Os votos 
dão voz àqueles que, noutro contexto 
como o descrito, se veriam excluídos da 
sociedade civil organizada. Fica em risco 
a representação da população na sua 
totalidade e também a defesa dos direitos 
daqueles que já normalmente saem 
prejudicados pela forma como a sociedade 
se organiza.

24



 Este quadro poderá contribuir para 
um agravar das desigualdades sociais 
e insatisfação popular, o que poderá 
ter consequências paralelas. Caso a 
Europa e o Ocidente falhem em mostrar 
internacionalmente a democracia como o 
modelo do bem-estar socioeconómico, há 
a possibilidade de modelos do capitalismo 
autoritário (como a China e/ou a Rússia) 
parecerem economicamente mais atrativos 
e funcionarem como modelo inspirador fora 
do Ocidente, fazendo recuar a democracia 
no mundo.
Pelo menos do meu ponto de vista, este 
cenário não me parece normativamente 
desejável. Temos alternativa? Teremos 
sempre, enquanto vivermos em democracia, 
mas para tal seria necessário recuperar 
a fé na classe política e na representação 
partidária.

 Uma educação para a cidadania e um 
combate à desinformação são essenciais 
para pôr em pé de igualdade todos os 
cidadãos, permitindo que todos e todas 
possam tomar interesse na política e atuar 
na sua cidadania plena.

 Mas, mais que tudo, recuperar a 
confiança no sistema depende dos partidos, 
que precisam de agir no melhor interesse 
dos cidadãos e contrariar o aumento de 
desigualdades sociais. Se neste momento 
não têm o poder de agência para o fazer, 
está na hora de o recuperar. 

 A única forma de voltar a representar 
a vontade dos cidadãos é, por um 
lado, devolvendo poder às autoridades 
eleitas e, por outro, reconhecendo que 
o Estado-Nação não tem capacidade 
para contrabalançar as grandes forças da 
globalização sozinho, aproveitar o potencial 
da União Europeia para esse objetivo. 
democratizando-a.
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 Até Março de 2020, em Portugal, 
o Tik Tok era uma rede social que prendia 
sobretudo crianças e jovens. Contudo, 
rapidamente conseguiu agarrar utilizadores 
de todas as idades que na altura se 
confrontaram com o confinamento e, 
consequentemente, com tédio e vontade 
de se ligarem ao mundo. Nos Estados 
Unidos, este fenómeno foi comprovado pela 
MediaKix – de Janeiro a Abril de 2020, a 
faixa etária de utilizadores entre os 25 e os 
34 anos foi a que mais cresceu (três vezes 
mais do que durante o mesmo período 
em 2019).

Não é necessário recorrer a números 
para provar que o Tik Tok já esteve mais 
longe de dominar o mundo – é das poucas 
grandes redes sociais que não pertence ao 
Facebook (nem a uma empresa americana) 
e já nos proporcionou um dos mais caricatos 
momentos políticos de 2020, quando vários 
jovens se juntaram para sabotar um comício 
presidencial de Donald Trump, esgotando 
os bilhetes e não aparecendo. - E se é certo 
que diariamente testemunhamos o impacto 
desta rede na sociedade, resta questionar 
que futuro é que podemos esperar de 
uma geração que está a ser formada por 
este tipo de conteúdo: um futuro marcado 
por mais solidão e apatia? Ou estaremos 
antes perante uma oportunidade de maior 
abertura, comunicação e criatividade? 

Cláusula de desresponsabilização: esta entrevista é uma sátira e não aconteceu. 
Tanto as perguntas como as respostas foram escritas pela autora que, curiosamente, 
passa mais tempo do que a média nesta aplicação e tem razoável respeito pelos 
criadores de conteúdo.
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Cláusula de desresponsabilização: esta entrevista é uma sátira e não aconteceu. 
Tanto as perguntas como as respostas foram escritas pela autora que, curiosamente, 
passa mais tempo do que a média nesta aplicação e tem razoável respeito pelos 
criadores de conteúdo.

Numa tentativa de compreender melhor os 
efeitos do Tik Tok nas gerações mais jovens, 
sentei-me à conversa com duas pessoas do 
meio que, juntas, somam mais de um milhão 
de seguidores. Embora produzam conteúdo 
de tipo muito diferente, identificaram os 
mesmos grandes desafios que esta carreira 
lhes impõe. No final da entrevista, pediram 
para se manterem anónimos, devido a 
algumas respostas reveladoras que poderiam 
desiludir os fãs e pôr em causa os impérios 
que construíram. Por esse motivo, chamar-
lhes-emos Rafael e Constança. 

Ambos eram apenas adolescentes 
limitados às paredes de casa quando 
publicaram o vosso primeiro Tik Tok. 
Como é que surgiu a vontade de produzir 
conteúdo nesta plataforma?

[Rafael] Eu instalei a aplicação na primeira 
semana de confinamento, em Março de 
2020, e poucos dias depois publiquei um 
vídeo para fazer rir os meus amigos. Era um 
vídeo em que atirava uma fatia de queijo 
flamengo ao focinho do meu gato. Não 
pensei que se fosse tornar viral e mudar a 
minha vida… Ainda me questiono porque 
é que alguém quereria ver aquilo. Eu 
também, Rafa.

[Constança] A minha experiência é um 
pouco diferente. Também publiquei o meu 
primeiro Tik Tok na pandemia, mas no Verão 
de 2020. A verdade é que o confinamento 
serviu para acertar o ritmo dos meus treinos 
e em Junho estava pronta para usar danças 
estranhas como pretexto para mostrar os 
abs que trabalhei tanto para conseguir. 
Não diria que pouco tempo depois estaria 
a ganhar seguidores à custa da minha vida 
privilegiada enquanto estudante de moda 
em Milão. Eu só queria causar inveja, mas as 
pessoas ficariam surpreendidas com o que 
uma montagem de um dia banal na minha 
vida faz ao comum mortal.

E desde esses começos sem grandes 
expectativas, ganharam uma paixão pelo 
que fazem?

Hesitam em responder, mas Constança 
parece convencer-se a dizer a verdade, entre 
risos nervosos:

[Constança] Tenho uma paixão por aquilo 
que o sucesso me proporcionou. Por 
exemplo, vim para cá direta do aeroporto, 
porque acabei de chegar das Fiji, onde 
conheci a humilde Kandence Kardashian! 
Ainda que seja uma das Kardashians menos 
famosas e algumas pessoas duvidem se tem 
qualquer ligação familiar às restantes, foi 
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uma experiência que me marcou e devo isso 
aos meus seguidores leais. 
Rafael acena, impressionado, mas não 
responde à questão.

O que é que distingue o vosso conteúdo 
dos restantes milhares de Tik Toks que 
circulam diariamente? Porque é que 
alguém vos decide seguir?

[Rafael] Os meus vídeos são genuínos – a 
minha página é uma espécie de diário onde 
vão parar alguns dos meus momentos mais 
engraçados, quando tenho a sorte de os 
estar a filmar -. Por exemplo, eu não dei uma 
embalagem de Cheetos à minha namorada 
nos seus 18 anos com o objetivo de publicar 
a sua reação no Tik Tok. Curiosamente, 
ela não adorou e acabou por ser dos meus 
vídeos com mais visualizações.

[Constança] Eu já publiquei um Tik Tok com 
a Kandence Kardashian. Não é todos os dias 
que se vê isso!

Uma das características distintivas desta 
rede social (e que permite aos utilizadores 
manterem-se estimulados durante horas) 
é a curta duração dos vídeos e a facilidade 
de avançar para o seguinte quando se 
perde o interesse. Pensam que isto poderá 
ter efeitos negativos na capacidade de 
concentração da nossa geração?

[Constança] Eu reconheço esse perigo, por 
isso, tento limitar o meu tempo de ecrã a 
8 horas diárias. Recomendo a toda a gente 
passar os primeiros 30 segundos depois de 
acordar sem olhar para o telemóvel. Faz toda 
a diferença! Claro que, se eventualmente 
começar a pensar demasiado – porque por 
vezes uns segundos sem distrações dão 
azo a isso -, faço scroll para amortizar a 
ansiedade, mas hoje em dia é raro chegar a 
esse ponto!

[Rafael] A minha mãe preocupa-se, porque 
raramente vejo televisão sem estar com 

um olho no telemóvel. A verdade é que, 
enquanto rolam os créditos iniciais num 
filme, já fiz dois tweets, vi 20 Tik Toks e 
ganhei o equivalente ao salário mínimo 
português em criptomoeda – é suposto 
fixar o ecrã onde 4 minutos depois ainda 
nem nos apresentaram a personagem 
principal? Acho que não me falta 
capacidade de concentração, sou seletivo 
quanto àquilo que merece a minha atenção.

Percebo, então, que essas áreas não são a 
vossa vocação. Planeiam ficar no Tik Tok 
indeterminadamente? 
Qual é o plano a longo prazo?

[Rafael] Gosto de pensar que o meu trabalho 
é alegrar o dia dos meus seguidores. Já fui 
parado inúmeras vezes na rua por pessoas 
que só me queriam dizer “obrigado” e leio 
nos olhos delas que represento, de facto, 
uma luz nas suas vidas. Consigo imaginar 
um miúdo de 15 anos, incompreendido e 
revoltado, a dar uma gargalhada ao assistir 
a um vídeo meu a assustar velhinhas na rua. 
Talvez até mostre aos pais e se proporcione 
um bonito momento em família. Se tiver de 
sair do Tik Tok, gostava de passar algum 
tempo a viajar e fazer voluntariado, trazer 
felicidade aos outros. No fundo, o que faço 
agora, mas cara a cara.

[Constança] Neste meio, é impossível fazer 
planos a longo prazo - hoje é o Tik Tok, 
amanhã é algo completamente diferente – . 
Nós seguimos as pessoas e esse é o maior 
desafio: a instabilidade de saber que a 
qualquer momento podemos ter de instalar 
outra aplicação e aprender a usá-la. Se 
algum dia me tornar irrelevante na internet 
e tiver de passar a pagar bens e serviços, 
logo verei como lido com isso. Sei que conto 
com o apoio da minha família e dos meus 
amigos, pelo menos, na fase do luto pelos 
restos de maquilhagem e barras proteicas 
fora de validade.
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É este o retrato de uma geração 
apanhada  pela rede Tik Tok: 
Kardashians, solidão e auto-tune. 
Como os nossos pais temiam, o mundo 
está entregue a cápsulas humanas 
de ansiedade e insatisfação crónica, 
movidas a likes e café gelado. A 
esperança deles é a de que um 
Presidente da República gen z eleito 
pela popularidade nas redes sociais 
fuja do cargo com a mesma rapidez 
que o Rafael fugiu das telenovelas, 
depois de confrontado com a sua 
falta de habilitações. No final de 
contas, parece-me uma esperança 
fundamentada: somos a geração z, 
não perdemos uma oportunidade para 
encarar um desafio nos olhos e fugir 
na direção oposta.
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 É ambicioso pedir a uma geração que 
transforme o Mundo à sua volta. Se mudar 
o paradigma fosse fácil, ou comum, não 
seria visto como algo tão extraordinário. 
Curiosamente, em Portugal, até tem sido 
algo constante. Desde o início do século 
XIX, era tão certo como ser português uma 
revolução estar muito presente na memória 
histórica de todos os que estavam vivos. A 
revolução liberal e as lutas subsequentes 
dominaram o imaginário coletivo durante 
quase um século, quando foram substituídas 
pela revolução republicana e instabilidade 
da Primeira República, levando rapidamente 
a uma contrarrevolução cujo punho de ferro 
aguentou 48 anos até chegar outra de que 
nos lembramos até hoje. Algo agitado, para 
um País que dizem ser de brandos costumes. 
 
 Todas estas grandes transformações 
viram o seu fogo ser ateado pelas chamas 
incontroláveis do nacionalismo e do 
instinto de sobrevivência. A revolução 

liberal é motivada ao nível das elites 
pela insatisfação pelas ideias iluministas 
trazidas pelos franceses e pela ocupação 
britânica, vergonha que se acrescentava 
à perda de relevância da Metrópole em 
relação ao Brasil. Mas as revoluções não se 
fazem só pelas elites, mesmo que elas as 
possam desencadear. Se não fosse o rasto 
de destruição deixado pelos franceses, 
que deixou o País na miséria, não haveria 
a revolta popular necessária para animar 
os ânimos por uma década de lutas entre 
absolutistas e liberais.
 
 As guerras passaram e a miséria 
manteve-se, com o mito da nacionalidade 
a ser reforçado para garantir a lealdade de 
quem passava fome. É no século XIX que 
se começa a convencionar que o Infante D. 
Henrique foi um génio sem precedentes, que 
os Lusíadas se assumem como texto sagrado 
e a mitologia de D. Afonso Henriques, 
Pedro e Inês, da Ínclita Geração e mesmo 

COMEMOS E CALAMOS?
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o Sebastianismo começam a ganhar uma 
dimensão popular que constrói uma lógica 
para as origens deste território. Uma lógica 
para o que significa a Portugalidade. Esta 
tentativa de usar a mitologia para substituir 
o pão, de tentar maquilhar um Estado 
atrasado e profundamente desigual com 
glórias passadas, acabou por se revelar a 
campa que o regime monárquico cavou 
para si próprio. No episódio do Mapa Cor-
de-Rosa, fica claro que Portugal não era um 
grande País europeu e que podiam fazer gato 
sapato das suas aspirações imperiais. É um 
golpe fatal na legitimidade da Monarquia, 
que cai perante a revolta das grandes zonas 
urbanas (vivendo em condições de vida 
miseráveis) e de uma elite intelectual que 
sentia que a sua margem de progressão 
estava fechada por um regime que era tudo 
menos meritocrático. A sua tentativa de dar 
um salto de modernidade em Portugal acaba 
frustrada por lutas fratricidas e jogadas 
desastrosas (como a entrada na Grande 

joão maria jonet

Guerra) e condenada a ser derrubada por 
uma coligação de forças reacionárias. 
 
 Tal como com a geração de liberais 
que do Porto, com o alto patrocínio de um 
monarca revolucionário em D. Pedro IV, 
tinha tentado construir um País livre das 
amarras da tradição, com liberdade de 
oportunidades e desprendido da religião 
como pedra basilar do Estado. Tentaram 
fazê-lo com recurso ao imperialismo, ao 
nacionalismo e ao favorecimento próprio, 
colando com cuspo estruturas que acabaram 
por implodir. O caminho de Portugal para a 
modernidade foi soluçante e instável, como 
seria de prever num País que partiu tão 
atrasado na grelha de partida.
 
 Em Abril de 1974, tentou-se 
novamente dar um salto em frente, mas 
de novo nos perdemos na discussão do 
que seria um salto em frente, perdendo-
se a lógica de quais seriam os objetivos da 
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revolução e seguindo um caminho de gestão 
corrente até a atualidade. Tal como no 
período de maior estabilidade da Monarquia 
Constitucional, houve alguma convergência 
com a Europa e alguma melhoria de 
condições de vida, mas continuamos 
mais ou menos na cauda do Continente, 
desiludidos por não termos chegado ao topo 
mitológico que serviu de areia para os olhos 
dos miseráveis. Um País taciturno, que tal 
como um adolescente depressivo, vive a 
evitar o risco e o movimento, com medo 
de falhar nas expectativas irreais que criou 
para si próprio.
 
 Tendo visto os nossos avós a passar 
por uma revolução e os nossos pais a 
colherem os melhores frutos da sua principal 
conquista (entrada da CEE) parece-me que 
pertencemos a uma geração que tem uma 
missão histórica bastante clara. Não, não vos 
estou a dizer para irem ao Paiol de Tancos e 
refundarem a Nação. Estou-vos a dizer que 
talvez sejamos a geração certa para fazer 
uma revolução nos nossos próprios termos. 
Transformar sem armas, tentar mudar sem 
fronteiras, virar o tabuleiro ao contrário. 
 
 Se o fizeram três vezes nos últimos 
duzentos anos, criando a Nação, a República, 
a Democracia e acabando o Império, porque 
é que nós não havemos de ir para além da 

Nação, repensar a Democracia e alterar a 
maneira como nos relacionamos com a 
memória do Império. Precisamos de ser a 
pessoa que levanta o adolescente deprimido 
na cama, não com gritos e exigências (que 
já vimos que não funcionam), mas com uma 
conversa séria que o convence que criou 
expectativas irrealistas, que tem de tentar 
inovar na abordagem sem esperar que corra 
tudo bem e consciente de que não vai correr 
tudo mal.
 
 Consciencializar este adolescente 
inseguro que o padrão que ele criou para 
ele próprio é irracional e banhado a exagero 
e nostalgia. Que nos importa a sua saúde 
mental, tal como a física. Que se a alma 
não está tranquila, de pouco importam as 
contas de mercearia que enchem o debate 
político desde que há memória. Dar-lhe a 
consciência que há imensos fatores que dão 
vantagens estruturais ou circunstanciais 
aos adolescentes que competem com 
ele, e mesmo que essas vantagens não 
existam, é normal que pessoas nas mesmas 
circunstâncias atinjam mais ou menos o 
mesmo que ele. A comparação com os 
outros é boa para motivar, mas não pode ser 
obsessiva. Se a República Checa e a Polónia 
têm mais pessoas que Portugal, tiveram 
melhores sistemas educativos e estão mais 
perto do centro nevrálgico do Continente, 
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porque é que havemos de achar que temos de estar melhor 
que eles? Porque criámos caricaturas dos sistemas atrás 
da Cortina de Ferro? Porque os associamos a pessoas que 
vemos a trabalhar na construção civil? Se calhar vale a pena 
pensar nisso. 

 Será que investimos na educação, na cultura, na 
saúde ou no desporto para podermos sentir que devemos 
competir com os melhores? Será que existem condições 
sociais ou culturais para criar a mentalidade empreendedora 
e a predisposição para tomar riscos associada com os 
padrões exigidos para liderar rankings de produtividade 
ou de riqueza? Será que queremos mudar as nossas 
mentalidades ou aproveitar o bom tempo? São questões 
que a minha geração terá de fazer a si própria, para ver que 
pressão quer pôr sobre os seus ombros e que revolução 
quer fazer.

 Se a revolução for no sentido de ter uma relação 
menos tóxica com a história, já terá valido a pena. É um 
dos nossos maiores entraves. Se a isso se juntar uma 
revisão da relação com a nacionalidade será fantástica. 
Se ainda por cima reordenar prioridades, mudando o foco 
para uma economia dinâmica, sustentável e apostada nas 
qualificações, teremos não só contribuído para mais um 
solavanco tosco rumo à modernidade, como possivelmente 
teremos liderado a vanguarda da inovação na qualidade de 
vida e no bem-estar. Estamos dispostos a partir para essa 
luta, ou queremos continuar a definhar com as regras de 
um jogo que fizeram por nós? A decisão faz-se agora. Por 
mim, não vou comer e calar, resta saber se há mais pessoas 
interessadas em ir à luta comigo.
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matilde viegas

  Enquanto uns da nossa geração sentem-se prontos para voltar a sair e viver tudo o que não 
viveram neste período de pandemia, outros veem este regresso ao contacto social como 
uma fonte de ansiedade e de incerteza.
  Esta dualidade pode vir a marcar a forma como convivemos.
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MUDANÇA DE PLANOS
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 Em 2012, o Prémio Nobel da Paz foi 
concedido à União Europeia (UE) “por mais 
de seis décadas ter contribuído para o 
avanço da paz e reconciliação, democracia e 
direitos humanos na Europa”. Escusado seria 
dizer que várias discussões foram geradas 
sobre os motivos e o momento da premiação. 
Este seria o ponto alto de uma série de 
crises que afetaram a Europa começando 
com a crise financeira de 2008, seguida dos 
fluxos maciços de migrantes e refugiados e 
o voto no Reino Unido para deixar a União 
Europeia. No entanto, o Comité Nobel 
Norueguês reconheceu o papel da UE na 
manutenção da paz e na defesa da dignidade 
humana. Em conformidade, poderá afirmar-
se a existência de uma dimensão interna de 
princípios e valores liberais que constituem 
a identidade da União Europeia e dos seus 
Estados Membros. 

 Não obstante, o que começou por 
ser a essência da comunidade europeia, 
capaz de harmonizar as escalas políticas 
e económicas na linha das democracias 
representativas, parece ter-se tornado, hoje, 
uma dúvida relativa ao domínio de pertença 

O PARADIGMA DA 
SEGREGAÇÃO DE 

IDENTIDADES. HISTÓRIA 
DE UMA FAMÍLIA 

REFUGIADA

marta dias

no qual nos vinculamos. Por outras palavras, 
a identidade europeia parece ter convergido 
para uma ordem de segregações. Um 
exemplo evidente deste processo é a 
gestão dos fluxos migratórios, presente na 
agenda europeia desde o início do projeto 
europeu. Antes de proceder com esta 
análise, é essencial compreender a origem e 
a evolução da identidade política europeia.

 A identidade política europeia forma-
se de um modo sensivelmente voluntário no 
final da II Guerra Mundial, num projeto que 
visava assegurar o bem-estar e a segurança 
dos povos europeus. Este projeto assentava 
nos três grandes pilares das democracias 
liberais: a democracia representativa, 
a garantia de direitos e liberdades 
fundamentais e a boa governação. 
Destes pilares, resultam princípios de 
uma esfera de direitos, liberdades e 
garantias fundamentais como: o princípio 
da separação dos poderes, princípio da 
soberania popular, princípio de igual 
submissão à lei, liberdades de expressão, 
de pensamento, de movimento e da prática 
religiosa, da igualdade, entre outros. Este 
conjunto de princípios e valores é o ponto 
fulcral da narrativa europeia que sustenta 
todas as democracias liberais europeias. 
Ademais, a partir da década de 90, foi 
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possível observar uma identidade política 
ainda maior. Esta identidade tornou-se mais 
visível com o Tratado de Lisboa na década 
seguinte, marcando assim o início de uma 
nova narrativa. O artigo 2º deste Tratado 
menciona:  “A União Europeia funda-se nos 
valores do respeito pela dignidade humana, 
da liberdade, da democracia, da igualdade, 
do Estado de direito, do respeito pelos 
direitos do Homem incluindo os direitos de 
pessoas pertencentes a minorias”. No fundo, 
a soma destes princípios e valores equivale 
à identidade política vinculada no povo 
europeu. Colocar em causa o domínio destas 
conceções, seria colocar em causa aquilo 
que nós efetivamente somos. Todavia, este 
projeto levanta diversas questões a respeito 
da dimensão das democracias liberais, 
nomeadamente a sua articulação com as 
minorias migrantes.

 A migração tem sido uma invariável 
na história da humanidade, com um 
profundo impacto na sociedade europeia. 
Estudos revelam que mais de 65 milhões de 
pessoas estão atualmente deslocadas dos 
seus lares, destas 51% são crianças em idade 
escolar. Guerra, violência étnica e religiosa 
são as principais causas de deslocamento 
de refugiados. Contudo, a verdade é que 
estatísticas não passam de estatísticas. As 
pessoas não são meros números numa folha 
de Excel. São homens e mulheres de todas 
as idades com uma história para contar. 
Assim sendo, tomarei a liberdade que este 
espaço me deu para vos contar uma história.  

 Geralmente todas as histórias 
começam por “Era uma vez (…)”. Porém, 
tratando-se de um assunto que foge às 
regras universais, o início será também ele 
diferente. A história que vos passo a contar, 
com todas as suas especificidades, é uma 
história que persiste na procura de um final 
feliz. É uma narrativa contada pelo mundo 
numa perspetiva do “eu versus o outro”. 
Durante o verão deste ano, desloquei-me 
a Itália, um país profundamente desafiado 
pela crise migratória, numa tentativa de 
ajudar aqueles que procuram um lugar 

onde possam (sobre)viver pacificamente. 
Nos primeiros dias de experiência, foi-me 
apresentada uma família que teria deixado 
o conforto de sua casa poucos meses antes. 
A família composta por um casal, três filhos 
e uma filha vivia na costa da Argélia. Num 
país marcado por instabilidades políticas e 
económicas, o futuro da família era um dado 
incerto. Em conversa, os pais reconheceram 
que o ponto de viragem teria ocorrido 
aquando do nascimento do seu último filho. 
Não existiam condições para a realização 
do parto uma vez que os hospitais do país 
careciam de equipamentos necessários e 
dinheiro. Como última alternativa, a família 
decidiu lançar-se ao mar. Num pequeno 
barco a remos, iniciaram a sua viagem 
na esperança de encontrar um futuro 
mais certo. Passados dias a navegar sem 
rumo pela rota mais mortífera do mundo, 
alcançaram finalmente a terra firme. 
Chegados à costa da Sardenha, a família 
enfrentou a possibilidade de deportação. 
Atendendo às leis italianas, se os migrantes 
falharem ao comprovar que fugiram de uma 
situação de guerra ou conflito, os pedidos 
de asilo poderão ser rejeitados. Passaram-
se dias até a família ser realocada num hotel 
nas montanhas da ilha. Durante os primeiros 
dois meses da sua estadia, partilharam um 
pequeno quarto e uma cama. As condições 
eram desumanas e o acesso a serviços 
básicos era extremamente limitado. Sem 
autorização para frequentar a escola, os 
filhos viram-se obrigados a abdicar de um 
aspeto essencial para o seu desenvolvimento 
integral. É necessário relembrar que a 
educação é um importante instrumento 
para a promoção do senso de pertença e 
condução de uma sociedade mais inclusiva. 
Além da falta de acesso à educação, a 
família terá sido alvo de opressão, xenofobia 
e islamofobia. E assim vivem. Aos olhos do 
“eu” como o “outro” indesejável num país 
que responde pela identidade europeia. À 
procura de um final feliz.
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 A União Europeia distingue 
notoriamente a sua comunidade dos “outros” 
que chegam às suas fronteiras. À partida, 
os direitos e liberdades são equitativos e 
igualitários, porém a disposição da cidadania 
europeia reforça uma diferenciação de cariz 
identitário. Por conseguinte, o respeito pela 
dignidade humana e o pluralismo são várias 
vezes postos em causa. Abdicar destes 
princípios na gestão dos fluxos migratórios 
é, essencialmente, colocar em causa o 
elemento fundacional dos projetos das 
democracias liberais. 
 
 A segregação de migrantes e 
minorias é um processo comum que expõe 
questões de natureza social e económica 
na vanguarda dos debates políticos. A 
título de exemplo, os media alemães têm 
vindo a verificar a gradual tendência da 
segregação de migrantes em comunidades 
designadas por Parallelgesellschaften – 
“sociedades paralelas”. Em geral, estas 
sociedades são ordens que dificultam 
a integração de migrantes e sustentam 
tendências antidemocráticas. O movimento 
segregador constitui, por isso, um vasto 
desafio político que interrelaciona 
dimensões identitárias, de coesão social e 
da sustentabilidade económica.     
 
 Quando se discute o futuro da nossa 
geração, este é o cenário apresentado. 
Uma União premiada por promover 
e assegurar a paz, simultaneamente 
segregadora. Uma comunidade que coloca 
em causa a sua essência. Atendendo a esta 
conjuntura, como poderemos reafirmar uma 
identidade política assente no pluralismo e 
universalidade dos direitos fundamentais? 
Podemos escolher ver histórias e não 
números. Ver pessoas e não etnias, religiões 
ou cores de pele. Podemos escolher um 
futuro onde crianças vão à escola. No que 
diz respeito a poder político, este é o poder 
assente nas democracias liberais. O futuro 
da nossa geração passa pela mudança do 
“eu versus o outro” para “nós”.
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 Ao longo da História, a evolução das 
sociedades contemporâneas foi marcada 
pelo papel irreverente dos jovens e pela 
relevância do seu contributo nos processos 
de mudança socioeconómica. Do mesmo 
modo, a mobilização juvenil atual não 
esmoreceu nem se deixou afundar num 
pântano lamacento de inércia e indolência, 
como alguns alegam, mas persiste na 
defesa daquelas que constituem as suas 
causas. Causas que, como eles, não são 
imutáveis nem estagnam no tempo, mas 
refletem ideias de vanguarda e espírito de 
reforma, um novo sentir da comunidade 
que vai ao encontro das necessidades e 
expectativas emergentes.
 Os jovens manifestam-se em prol das 
bandeiras que assumem como suas, dos 
valores que os definem e das aspirações 
que pretendem alcançar. Não dão o certo 
por adquirido, nem o feito por acabado. 
Não vivem da ideia de um estatuto e futuro 
infalíveis, nem se contentam com pouco, 
mas exigem mais, naquela que é a sua 
condição de eternos inconformados.
 Reivindicar, todavia, não os 
desresponsabiliza nem os coloca numa zona 
confortavelmente isenta de compromissos 
e deveres, mas requer, pelo contrário, que 
possuam cada vez mais preponderância na 
determinação do progresso civilizacional 
dos dias de hoje, isto é, que intervenham 
ativamente e sejam parte da solução para 
os problemas que enfrentam.
 Não é possível, em 2021, falar dos 
jovens sem os associar necessariamente 
à ação climática, a questões de inclusão 

A RELEVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL

sofia escária

social, de combate à discriminação em 
razão do género, raça, etnia, orientação 
sexual e religião, ou mesmo da sua condição 
socioeconómica. Precisamente por isso, 
quando nos referimos ao Futuro da Nossa 
Geração, temos de começar por refletir 
acerca do presente, porque é no agora que 
o amanhã se constrói, em particular através 
das políticas públicas que incidem sobre 
estas áreas. 
 Para esse efeito, devemos considerar 
as ações em curso implementadas pelo 
Governo e pelos órgãos de poder local, 
no sentido de colmatar as lacunas do 
nosso quotidiano, garantindo que as suas 
orientações estratégicas não se coadunam 
nem se cingem a espectros políticos 
ou orientações ideológicas, mas vão 
muito além das mesmas; assumindo-se 
enquanto transversais a todas as correntes 
e perspetivas e versando sobre tudo o que 
diz respeito aos bens e serviços de que 
usufruímos e que temos ao nosso dispor.
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A RELEVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL

 Efetivamente, a discussão em torno 
da figura do Estado Social não se pode 
perder na atribuição errónea de contornos 
fantasmagóricos e opressores. O foco deve 
incidir sobre o seu papel redistributivo e 
de correção de desequilíbrios, procurando 
estabelecer uma sociedade mais justa, 
esclarecida e igualitária. Para esse fim, 
importa otimizar aquela que é a sua 
intervenção a nível das múltiplas falhas de 
mercado, que perpetuam as disparidades e 
desigualdades entre cidadãos.

AS GERAÇÕES DE DIREITOS

 Estas falhas resultam da ineficiência 
na alocação de recursos, que, por sua vez, 
pode advir de diversas condicionantes - 
desde a inexistência de competitividade 
nos mercados, à prevalência de informação 
assimétrica ou de externalidades que 
não são incorporadas no preço dos bens 
e serviços, bem como a sucessão de 
preferências intertemporais inconsistentes. 
Todas se traduzem numa perda de bem-estar 
que despoleta a necessidade de o Estado 
intervir para salvaguardar a existência de 
níveis mínimos de qualidade de vida. No 
fundo, as políticas públicas constituem um 
instrumento de promoção e concretização 
dos direitos sociais, na medida em que os 
de primeira geração (Direitos Liberdades e 
Garantias, ou DLG) já estão salvaguardados.
 De acordo com a teoria geracional 
de Vasak, os DLG correspondem às 
liberdades e garantias mais fundamentais 
e privilegiam a prerrogativa civil e política, 
segundo a qual se preserva a integridade 
humana, a individualidade e a cidadania. 
Assentam em princípios de universalidade, 

estando isentos da relatividade que norteia 
os segundos, porque preveem o princípio 
de “non facere”, isto é, de defender e 
delimitar negativamente a execução de uma 
ação que atente contra os pressupostos 
que preservam. O seu conteúdo é bem 
definido e objeto de normas precetivas 
(por si só vinculativas), com efetividade 
autónoma e livres da intermediação de um 
legislador ordinário. É o caso do postulado 
nos artigos 24º a 52º da Constituição da 
República Portuguesa. 
 Já os direitos sociais surgem 
precisamente em virtude da 
conceptualização do Estado Social, do bem-
estar comum e da imperatividade de garantir 
iguais oportunidades a todos os cidadãos. 
Assim, expressam a materialização de uma 
ação “de fazer” (facere), e, por conseguinte, 
o objeto de normas programáticas. 
Abarcam questões de igualdade a nível 
laboral, educacional, no âmbito da saúde 
e da segurança social, bem como a nível 
habitacional e de lazer; em suma, os direitos 
económicos e culturais previstos nos artigos 
53º a 79º da Constituição.
 No entanto, o conteúdo destes 
“meros” direitos objetivos é indeterminado e 
sujeito à reserva do possível, em virtude da 
dependência legislativa e da sua geometria 
variável. Isto significa que lhe é reconhecida 
uma latitude interpretativa, cuja volatilidade 
varia de acordo com a ideologia de quem 
está no poder e dos comandos que são 
dirigidos aos legisladores. Esta distinção 
é particularmente relevante quando 
consideramos que, por contraste, os 
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primeiros estão sujeitos à reserva do 
politicamente adequado ou oportuno, o 
que nos leva a questionar de que forma 
estão articulados e que salvaguarda lhes é 
efetivamente reconhecida.
 Se, por um lado, existe um princípio 
de proibição do retrocesso social acerca 
dos “direitos adquiridos”, designadamente 
a impossibilidade de se regredir numa 
determinada conquista social que se tenha 
verificado, por outro, importa recordar 
que os direitos sociais se encontram 
em formação, motivo pelo qual estão 
subordinados à evolução das circunstâncias 
e dos condicionalismos económicos 
e demográficos. 
 Certos autores, como Dworkin ou Reis 
Novais, defendem-nos enquanto “trunfos 
contra a maioria”, cuja causalidade, mesmo 
que contestada, não os pode afetar, uma 
vez que representam verdadeiros direitos 
humanos. Por conseguinte, há que introduzir 
a variável da justiça intergeracional e a 
implicação que a mesma possui no âmbito 
da prevalência dos direitos sociais, bem 
como nos atentados que continuam a ser 
cometidos diariamente contra os mesmos. 
 Certos autores, como Dworkin ou Reis 
Novais, defendem-nos enquanto “trunfos 
contra a maioria”, cuja causalidade, mesmo 
que contestada, não os pode afetar, uma 
vez que representam verdadeiros direitos 
humanos. Por conseguinte, há que introduzir 
a variável da justiça intergeracional e a 
implicação que a mesma possui no âmbito 
da prevalência dos direitos sociais, bem 
como nos atentados que continuam a ser 
cometidos diariamente contra os mesmos. 
 No passado, observava-se uma 
propensão para melhorar de forma 
substantiva as condições de vida das 
gerações vindouras, acrescentando valor e 
riqueza em relação àquelas que receberam; 
no entanto, no decorrer dos últimos anos, 
e em particular da evolução da pandemia, 
esta realidade conheceu um agravamento, 
na medida em que as gerações presentes 
passaram a estabelecer uma relação 
de dependência e de encargo sobre as 
futuras; deixando-lhes, consequentemente, 
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menos do que herdaram, em resultado da 
destruição irreversível de recursos. 
 Não obstante, a doutrina diverge 
em relação a esta matéria – uns colocam a 
questão da (inexistente) identidade jurídica 
das gerações futuras e da prerrogativa 
do verdadeiro titular do direito, como 
Derek Parfit, enquanto outros contestam a 
ausência de reciprocidade nesta relação, 
designadamente o usufruto de direitos 
sem a assunção dos correspondentes 
deveres. Esta dicotomia ética impõe o 
estabelecimento de certos critérios e de 
uma ponderação custo-benefício do ponto 
de vista intergeracional, para assegurar 
o respeito pelas gerações futuras e pela 
sustentabilidade dos recursos, sem prejuízo 
do comprometimento do exercício pleno da 
tutela dos direitos do presente.
 Esta perspetiva sustém, a título 
ilustrativo, o princípio por detrás da regra 
de ouro das finanças públicas - para 
financiar os grandes investimentos 
públicos é legítimo que o Estado recorra 
a empréstimos e contraia dívida, uma vez 
que este investimento terá um impacto 
que beneficiará as gerações futuras, 
responsabilizando-as pela herança desse 
legado financeiro (pagam pelo usufruto 
das regalias).
 Alternativamente, a substância 
económica e jurídica dos direitos das 
gerações futuras, segundo Nazaré Costa 
Cabral, prevê a não utilização de mais 
recursos do que aqueles que podem ser 
repostos (o princípio da equivalência), 
a existência em quantidade suficiente 
para elevar o nível de bem-estar 
acima do precedente (saldo positivo 
de poupança) e a garantia do mínimo 
dano irreversível. Em suma, as decisões 
políticas que afetam várias gerações 
devem ser defensáveis na perspetiva 
de todos os envolvidos, preservando a 
imparcialidade intergeracional. 
 Consequentemente, as políticas 
sociais no âmbito da segurança, da 
saúde, da educação, entre outros setores 
nevrálgicos da sociedade, procuram corrigir, 
ou pelo menos atenuar, os desequilíbrios 



anteriormente mencionados, preservando 
estes direitos e oferecendo, sem rivalidade 
no consumo e de forma tendencialmente 
não exclusiva, o acesso igualitário a todos 
os indivíduos de um dado território.
 Do ponto de vista prático, este preceito 
traduz-se na salvaguarda de elementos 
como a defesa nacional, a iluminação 
pública, o acesso ao conhecimento e à 
justiça (ou ao exercício do Direito), ou 
mesmo a recursos como a água potável e 
uma atmosfera limpa. Este tipo de bens e 
serviços beneficia a sociedade como um 
todo e tende a ser disponibilizado de forma 
gratuita, requerendo, como contrapartida, o 
pagamento dos devidos impostos.
 É neste âmbito que surge alguma 
discórdia – numa primeira instância, porque 
a provisão dos bens públicos tende a ser 
sub-ótima e ineficiente, e, numa segunda, 
porque existem claras divergências a 
respeito das prioridades que devem nortear 
o investimento público e a alocação da 
receita paga pelos contribuintes (bem 
como a dimensão do contributo que é 
imputado aos mesmos). Esta polémica 
extravasa inclusive para os bens mistos, 
que introduzem uma rivalidade parcial 
no consumo e a cobrança de um preço, 
correspondendo à generalidade.
 Apesar da análise meramente 

quantitativa das políticas públicas não 
refletir o seu real impacto, e sabendo de 
antemão que existem múltiplas variáveis e 
efeitos relacionados com as externalidades 
que não são possíveis de mensurar, 
devemos contemplar alguns exemplos 
práticos. Em primeiro lugar, interessa 
distinguir as políticas de proteção social 
das de inclusão, em virtude das diferentes 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PROTEÇÃO E INCLUSÃO

fontes de financiamento e dos propósitos 
que cada uma serve. A vertente de proteção 
visa essencialmente assegurar um nível 
mínimo de bem-estar, através da atribuição 
de pensões e subsídios, do alargamento de 
tarifas sociais ou da isenção de certas taxas, 
entre outros rendimentos e bonificações, 
tendo como principal fonte de financiamento 
a dotação do Orçamento do Estado.
 Por oposição, as políticas de 
inclusão social possuem um pendor 
preventivo e complementam as anteriores, 
conferindo incentivos à empregabilidade 
de grupos vulneráveis, acesso a bens e 
equipamentos sociais, medidas de apoio 
ao desenvolvimento social, à inovação e 
ao empreendedorismo, maioritariamente a 
partir dos fundos estruturais (FSE e FEDER). 
A diferença entre ambas é relevante para 
melhor compreender a ação governativa 
em curso e a reforma de que a mesma deve 
ser alvo.
 O relatório Society at a Glance 2019 
da OCDE confirma que mais de 60% dos 
portugueses crê ter dificuldades em aceder 
a apoios estatais em caso de necessidade e 
aproximadamente 70% afirma não receber 
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uma proporção justa de apoio em relação 
ao montante de impostos e contribuições 
sociais pagas. O estudo constata, de igual 
modo, que 70% dos inquiridos sentem 
que o Estado não tem os cidadãos em 
consideração aquando da formulação e 
atribuição dos apoios sociais. 
 Enfim, cerca de 85% dos portugueses 
acredita que o Governo deve fazer 
mais para assegurar a estabilidade 
socioeconómica e que 49% está disposto 
a pagar mais impostos para garantir um 
maior investimento Estatal no sistema de 
Segurança Social. A organização evidencia 
ainda que os apoios sociais mínimos não 
são suficientes para prevenir a pobreza e 
que a despesa pública em apoios sociais 
representa apenas 22% do PIB.
 Por sua vez, de acordo com o INE, 
Portugal evoluiu no sentido contrário 
ao desejável ao longo da última década 
no que diz respeito ao cumprimento da 
agenda de 2030 no âmbito dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, 
nomeadamente em onze dos dezassete 
indicadores, tal como demonstra a figura 
em anexo. 
 Ainda assim, no Programa do 
Governo, reconhece-se a “luta contra as 
desigualdades, através da promoção de 

«mais e melhores oportunidades para todos, 
sem discriminações», como um dos quatro 
desafios estratégicos para a coesão social 
e nacional”. Com efeito, sem prejuízo do 
quadro legal existente, o próprio executivo 
elenca a persistência de “fenómenos de 
racismo e de discriminação que violam 
direitos fundamentais consagrados na 
Constituição da República Portuguesa, 
assentes em estereótipos baseados em 
ideias, mitos e teorias fundadas na pretensa 
superioridade de uma raça ou de um grupo 
de pessoas geradores de discriminações 
diretas e indiretas, incluindo numa 
perspetiva intersecional”.
 Foi com base neste pressuposto, e na 
intenção de mudar este paradigma, que se 
aprovaram o Plano Nacional de Combate 
ao Racismo e à Discriminação em 2021 e o 
Plano de Ação de combate à discriminação 
em razão da Orientação sexual, Identidade 
e Expressão de género e Características 
sexuais em 2018. Procedeu-se, de igual 
modo, ao alargamento do espectro da 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e 
no Emprego e ao reforço do trabalho levado 
a cabo pela Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género. 
 Estas políticas carecem, todavia, de 
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aplicabilidade no nosso quotidiano e de 
ações concertadas. Estamos conscientes de 
que persistem múltiplas problemáticas de 
foro ambiental e demográfico, como o último 
relatório do IPCC veio comprovar, bem 
como no âmbito da revolução tecnológica 
e a nível económico, cuja resposta depende 
dos decisores políticos, o que facilmente 
as compromete. Temos noção, de igual 
modo, da possibilidade de lesar direitos 
em situações de emergência ou estados 
de necessidade que assim o justifiquem, 
bem como em virtude da eficácia das 
possibilidades ao dispor. Sabemos, ainda, 
que não é possível determinar o nível ótimo 
de provisão ou de financiamento de bens 
públicos ou mistos, e que aqueles de que 
deles mais necessitam são mais vulneráveis 
e estão mais expostos à volatilidade das 
flutuações que incidem sobre a sua oferta 
ou sobre os mecanismos de financiamento 
da mesma. 
 Precisamos de mais. Precisamos 
de implementar medidas explicitamente 
anti discriminatórias e de evidenciar 
estatisticamente e em pleno as fragilidades 
que prevalecem, recorrendo a mecanismos 
inovadores de auscultação da realidade, 
para verdadeiramente a compreender e 
atuar sobre a mesma. Precisamos de efetivar 

a concretização do direito à igualdade e à 
não discriminação através de uma estratégia 
de atuação nacional que vá para além da 
proibição e da punição. 
 Precisamos de incluir conteúdos 
acerca da diversidade, e das vantagens que 
da mesma decorrem, nos planos curriculares 
e recursos escolares, na cultura e na arte, 
nos meios de comunicação social e demais 
que nos acompanham no quotidiano, 
estimulando e premiando a pluralidade, 
a aprendizagem e formação transversal 
aos diversos domínios da sociedade. 
Precisamos de sensibilizar e consciencializar 
os cidadãos para as disparidades que 
existem, desconstruindo dogmas e 
preconceitos em prol do estabelecimento 
de comunidades mais justas e igualitárias. 
Em suma, precisamos das políticas 
públicas para incutir valores, transformar 
comportamentos, materializar direitos e 
tornar o mundo um lugar melhor. 
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alexandra costa

“Instável” é como me definem. Não sabem dos meus pensamentos, das minhas 
preocupações e das minhas tristezas. Não sabem que quando digo que estou 
cansada, me refiro ao cansaço mental.

Se estou instável, sim! Mas é hora de aceitar e de me deixarem ultrapassar isto. 
Talvez não consiga melhorar nos próximos dias, nos próximos meses, mas um dia. 
Um dia, sim. Infelizmente esse dia não é hoje.

Agora, apenas espero que os que me rodeiam entendam e aceitem: que sim, neste 
momento estou instável.

INSTÁVEL
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Inevitavelmente, ao longo da vida, em 
momentos mais ou menos oportunos, 
conhecemos pessoas que partilham 
connosco algo mais significativo do que o 
mesmo curso, o mesmo médico de família 
ou o mesmo restaurante preferido. Com um 
pouco de sorte, em alguma circunstância, 
havemos de conhecer alguém que tem a 
mesma paixão que nós e, de certa maneira, 
o mesmo tubo de escape para ser feliz. 
Com essas pessoas - ao contrário do que 
acontece com a família e com professores 
que revemos anos depois, num parque de 
estacionamento aleatório - não é necessário 
ter tento na língua quando se explica o que 
estamos a fazer e porque estamos a fazer, 
porque elas não vão franzir o sobrolho, nem 
sorrir com condescendência. Afinal, elas 
sentem o mesmo. 

 Duas amigas, jovens aspirantes a atrizes, decidem escrever sobre o futuro da jovem 
geração teatral em Portugal, com toda a realização e medo que isso implica. Na voz de 
Francisca Rocha, Henrique Raínho e Tiago Ribeiro está toda uma multidão (na qual ambas 
se integram) de sonhadores, frustrados e irrequietos. Se ser feliz desse sustento, eles 
seriam imortais. Como não é, vamos andando. 

A Francisca, o Henrique e o Tiago são três 
semelhantes, embora desconhecidos uns 
dos outros, que partilham o mesmo amor 
pelo teatro. No entanto, se, por um lado, 
Francisca está no meio desde criança e, na 
universidade, colocou a paixão em segundo 

UM MEDROSO, UM CORA-
JOSO E UM FELIZARDO EN-
TRAM NUM BAR 

plano para se dedicar ao curso de Direito; 
Henrique e Tiago conheceram a arte já 
mais crescidos e apostaram na formação 
académica. Henrique está, neste momento, 
a transitar para o terceiro ano da licenciatura 
em Teatro (Interpretação) na ESMAE - Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo, 
no Porto, e Tiago terminou o mesmo curso 
em pleno verão-covid 2020 e é um recém-
licenciado a apalpar o mercado de trabalho 
há um ano (ano difícil, ainda para mais!)

Talvez uma conversa conjunta destes três 
pontos de vista, necessariamente diferentes, 
fizesse bem a todos para desmistificar 
alegrias, dificuldades e ambientes. Seja 
como for, Francisca, que aprecia “muito a 
qualidade de vida”, revela desde logo o 
medo de se atirar de cabeça para o teatro, 
por colocar em risco essa estabilidade. 
Já Henrique, não gostaria de gostar de 
outra coisa: “nunca desejei gostar mais 
de cozinha, de astrofísica ou de medicina, 
porque sempre tive a sorte de estar junto de 
pessoas cujo espírito, dinâmica e vontade 
me permitiram tirar coisas muito boas das 
experiências em teatro. E as coisas boas 
sobrepõem-se às falhas. Ou seja, para já, 
apesar de tudo, está a valer a pena. Sinto-me 
muito feliz”. Numa visão mais descontraída, 
mas igualmente realista, temos Tiago. 
Quando decidiu ser ator, sabia que era para 
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inês sincero 
e mafalda 

guedes vaz

ser, e se era para ser, tinha de ser diferente 
do que já vira e do que já existia. Com a 
formação terminada e pronto para começar 
a brincar de forma autónoma, quer, acima 
de tudo, “encontrar as pessoas certas para 
fazer esta viagem” e divertir-se, “porque a 
arte não tem que fazer sentido e o teatro 
não tem que fazer sentido, porque a vida 
também não faz.” 

Estudar teatro tem muito mais semelhanças 
com estudar medicina, do que ser ator 
tem com ser médico. Daí que, o problema 
e preconceito não esteja naquilo que estes 
jovens vão estudar, mas na maneira como 
vão ganhar a vida depois do curso. Tudo 
isto porque, na cabeça da maioria, o futuro 
pesa-se pelo dinheiro - e, nas palavras de 
Tiago, estamos numa “sociedade pobre, 
não culturalmente, mas financeiramente”, 
onde a arte fica apenas com “os tostões e 
as migalhas”.  

Perante este cenário precário, Henrique 
avança, com segurança e conhecimento de 
causa, que “noutras áreas académicas, é 
muito mais fácil começar uma carreira, mas 
os estudantes de teatro sabem disso e têm 
noção que não vão apenas viver do palco”. 
Precisamente por ter esta consciência, o 
jovem ingressou no meio já com dois trunfos 
na manga: primeiro, uma licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação, pela 

QUANTO CUSTA UM FUTURO COM EXTRA 

TOPPING DE FELICIDADE?

Universidade de Aveiro e, além disso, cinco 
anos a trabalhar em “seja o que for” para 
conseguir pagar a atual “aventura”. 

Henrique torna-se, assim, no caso que 
Francisca acredita não conseguir ser. 
A jovem estudante de Direito, pela 
Universidade Católica Portuguesa, duvida 
que, perante possíveis propostas de 
trabalho que apareçam no término do 
curso, vá ter coragem para descartar todas 
e voltar ao início do ciclo de estudos, em 
Teatro. “Não há mais nenhum assunto que 
me apoquente tanto quanto este”, confessa, 
genuína, acrescentando que tem “medo 
de esquecer a paixão pelo teatro e pela 
música” nesta fase mais afastada. Natural 
de Viana do Castelo, cresceu integrada 
nos grupos de teatro da cidade, mas com 
a vinda para o Porto, tudo parou e apenas 
participou em algumas curtas-metragens, 
não remuneradas.
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Curiosamente, é mesmo a este tipo de 
trabalho (que exige do ator tanto quanto 
qualquer outro) que Tiago começa por tecer 
a sua crítica: “no dia em que nós, artistas, nos 
recusarmos a trabalhar de borla, muita coisa 
vai mudar”, afirma, seguro da exploração 
aos jovens sedentos de experiência e à 
falta de financiamento disponibilizado às 
escolas artísticas. 

Olhando, então, de forma ampla para o 
futuro reservado a estes jovens, Henrique 
- que nenhum medo tem do futuro, não 
deixando porém de ter as suas inseguranças 
-  tem uma máxima divertida: “tudo, tudo, 
tudo pela arte, mas nem tudo”, ressalvando 
que dificilmente a sua saúde física ou 
mental estará alguma vez atrás das suas 
necessidades artísticas. Por isso, é sempre 
saudável não só ter um back-up plan, como 
normalizar que “haverá sempre uma fábrica, 
um café, um ateliê de costura que precisa de 
alguém que varra as linhas” para cada um se 
ir orientando.

Importante será também falar de sorte e 
reconhecer que ser artista está longe de 
significar ser conhecido. De facto, poucos 
são e “para alguém se sujeitar a essa 
realidade, ou é masoquista ou gosta mesmo 
muito do que faz”. É claro que existem 
caminhos que, de forma mais direta, cruzam 
a arte e a fama. Francisca é, dos três, a 
que mais se agarra à vontade de conhecer 
o universo televisivo, ambicionando 
que alguém “pegue” nela e a leve para o 
sonhado mundo dos musicais. Henrique, 
pelo contrário, limita-se a constatar que 
esse mercado, por ter muito mais dinheiro 
envolvido, vai, simplesmente, suprir-lhe 
“as necessidades de uma maneira muito 
mais massiva do que uma peça de teatro”. 
Num meio termo irrequieto, encontra-se 
Tiago, que está há quatro anos a “tentar 
descobrir o que é isso de fazer teatro” e, 
apesar de ainda não ter uma resposta, vai 
continuar à procura, disponível e dedicado 
a experimentar não só a interpretação, mas 
também a escrita e a encenação, de modo a 
abrir mais portas.

Em patamares diferentes da formação 
académica e da vida em geral, é curioso e 
simultaneamente melancólico como os três 
sabem que a palavra que pára e move o seu 
mundo é o “não”, mas que tentar é a única 
maneira de cheirar o sonho.

A transição entre a vida académica e a 
profissional nem sempre é simples e também 
não significa que se siga o percurso que 
tudo e todos indiquem ser o nosso. Vejamos 
como os nossos jovens olham para estas 
temáticas, limpando as zonas obscuras e 
clarificando as mais cinzentas. 
Estes três estranhos, quando questionados 
acerca da “normalidade’’ dos seus cursos e, 
sem que tivessem que aceitar como óbvia 
a sua resposta, ofereceram-nos reações 
surpreendentes. Se para Francisca a 
resposta parecia ser evidente - que sim, que 
o seu curso era “normal” - já para Henrique e 
Tiago… nem tanto. Tiago confessou-nos, em 
tom de brincadeira, que provavelmente a 
sua resposta seria que “é um curso “normal” 
frequentado por muita gente ‘’anormal”’’. 
Já Henrique, esclareceu-nos, com a sua 
resposta ponderada, que tudo dependeria 
da forma como interpretássemos o conceito 
“normal” - e nós não poderíamos estar 
mais de acordo. “Se normal for no sentido 
estatístico… é. É tão normal quanto os 
outros, ou seja, temos aulas, temos créditos 
que temos que completar, temos horas de 
aulas que temos de frequentar, temos um 
regime de faltas, um regime de atribuição 
de notas… no sentido formal é igual, sem 
dúvida - devendo ou não ser igual aos outros 
é outra questão, mas é”. 

E AGORA QUE CRESCEMOS?
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Uma coisa é certa, o curso de teatro é 
“inacreditavelmente trabalhoso”, como 
reconheceu Tiago, que foi apanhado de 
surpresa por esta bomba. Contou-nos, 
também, que tinha entrado no curso sem 
grandes expectativas - contrastando com 
a maioria dos seus colegas que “quando 
entraram na ESMAE vinham com muitas 
certezas e muito entusiasmados mas, ao 
longo dos três anos, vi-os a ir decaindo e 
a perder a esperança no teatro”. Sob outra 
perspectiva, Henrique, estava mais certo do 
que procurava no curso, mas apenas quanto 
às formalidades. No entanto, deixou-nos 
esperançosas: “o meu percurso nesta escola 
está a ser de um desabrochar maravilhoso e 
que vai continuar, espero eu. (…) Por isso, de 
alguma maneira, as expectativas que eu não 
tinha estão a ser superadas. E não é porque 
a escola oferece tudo aquilo que eu acho 
que um aluno deveria receber num curso 
como o meu, mas antes porque a escola 
tem a sorte de ter alguns elementos que são 
capazes de lixiviar nos nossos cérebros a 
ideia de ultrapassar os erros”. Rapidamente, 
para o nosso estudante, tudo o que passou 
a importar foi apenas o “desenvolvimento 
artístico e de consciência humana” de mãos 
dadas com a criação, deixando de parte as 
burocracias académicas - que sustentavam 
o núcleo das suas expectativas.

Se, por um lado, há quem nos alimente as 
esperanças - como Henrique - por outro, 
para quem não segue as suas paixões, nem 
sempre isso se demonstra fácil (e as outras 
opções parecem sempre insuficientes). É 
aqui que Francisca se desmonta. Acredita 
que estudar Direito não é sinónimo de ser 
advogada - como bem sabemos - e se é 
verdade que está a aprender bastante e que 
considera o curso interessante, é também 
verdade que não se sente realizada, que não 
está a fazer aquilo que gostaria e, portanto, 
que está “a perder tempo”. O nosso 
conselho para Francisca? Ainda és jovem 
e será sempre boa a altura para arriscar. 
Exemplo disso é Tiago, que ingressou 
numa licenciatura em Teatro sem nunca ter 
experimentado a arte. Agora, quatro anos 

depois, recém-chegado ao mercado de 
trabalho e já com alguma experiência, fala-
nos da precariedade em que se encontra 
este setor. Diz-nos ser um problema de 
educação, de maneira que no dia em que se 
mudar a educação em Portugal, mudar-se-á, 
quase como que por simbiose, a cultura.

Também para Henrique a educação parece 
um problema fulcral - é a sua grande 
preocupação. Considera que “é necessário, 
desde cedo, num percurso educativo e 
académico das gerações que por aí venham, 
inculcar a ideia que o conhecimento pode 
ser tão válido sendo proveniente de um 
curso de ciências ou artes. Não são só as 
ciências exatas, nem só as ciências sociais 
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que produzem conhecimento válido. As 
artes também o fazem, porque pensam 
o ser humano e a sociedade em ação. E 
fazem-no, muitas vezes, de um modo muito 
mais agradável do que um artigo científico. 
Uma peça de teatro, uma pintura, uma 
instalação terão uma capacidade muito 
mais direta, capaz e frutífera de gerar uma 
reação de pensamento em alguém, do que 
vinte palestras que só dirão algo a quem 
está dentro dessa área. E não devia ser isso 
que acontece.” A verdade é que sem estas 
inquietações “a anormalidade atribuída 
aos cursos artísticos” vai ser muitas vezes 
associada “ou com a vaidade ou com a 
inutilidade”, por mais que seja uma área onde 
a generosidade é que importa. Ainda neste 
seu discurso assertivo e certeiro, afirma que 
“a escola é aquilo que nós fizermos dela”, por 
isso, aconselha-nos a observar as lacunas 
para que possamos curá-las, agarrá-las e 
transformá-las em oportunidades.
Para isso, é necessário atenção e informação, 
nomeadamente em relação à burocracia 
setorial, assunto sobre o qual Tiago ainda 
não está totalmente informado. Confessa 
ser complicado exercer a defesa dos seus 
direitos, uma vez que na maior parte dos 
casos não os conhece. Alunos dos mesmos 
professores, uma coisa os nossos rapazes 
conhecem mutuamente e concordam: o 
“espírito lutador” e até “estratega” que 
o curso lhes incutiu. Ensinamento este 
que pode ser um avanço em relação aos 
restantes pares no ambiente laboral. Porém, 
nem sempre isto é suficiente, e a verdade 
é que, levados pela paixão e adrenalina 
que é fazer teatro, vão-se deixando passar 
problemas sérios e estruturais, até que um 
dia a corda rebenta. Foi o que aconteceu 
com tantos, recentemente, uma vez que 
o COVID-19 não veio ajudar à festa. Os 
estudantes sentem ter perdido uma série 
de processos de aprendizagem que não 
sabem como tal reverteria em favor da sua 
evolução enquanto atores (e criadores), os 
trabalhadores vêem-se esfomeados - por 
trabalho e pelo sentido literal da palavra.
Depois de mais de um ano estranho e 
caótico, atores, atrizes e demais apaixonados 

pela arte, anseiam apenas, tal como enuncia 
Tiago, ter “um espaço para brincar”, uns 
com os outros e sobre o que lhes apetece. 
Diga-se que ter um espaço para brincar 
não é sinónimo de brincadeira, mas antes 
possibilidade de cultivar o “estado infantil” 
necessário para ser outras pessoas, criar 
novas histórias e fazer a diferença.
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O MEDO DE VIRAR 
LOUCO OU, PIOR: 

ARTISTA

No meio desta complexa equação, a 
variável família tem quase sempre um peso 
considerável e, muitas vezes, decisivo. 
Todos conhecemos alguém (ou conhecemos 
alguém que conhece alguém) cujo futuro 
está a ser marionetado pelos progenitores 
que - ora via pressão, ora via imposição - 
abrem a única porta destrancada. Francisca 
é a prova disso e, sem hesitações ou 
embaraços, confessa que está em Direito 
a “tentar lidar com os sonhos dos pais e 
dos avós”. Está a “tentar ter o que comer, 
porque em teatro não há o que comer”. Em 
muitos destes casos, os pais impõem aos 
filhos aquilo que eles nunca conseguiram 
ser, quase como uma segunda vida. Mas 
o caso de Francisca é, embora diferente, 
igualmente comum: a continuação do 
legado. “O meu avô quer que eu fique com 
o escritório de advogados dele e tudo na 
minha vida está a levar toda a gente a achar 
que é isso que eu tenho de ser”, por mais 
que a vontade da jovem seja bem diferente 
e mais criativa. 
Não só sobre a instabilidade financeira e a 
incerteza laboral argumentam as pessoas 
que não percebem a vontade destes jovens. 
Há um certo medo do artista em que eles 
se podem vir a tornar. Por outras palavras, 
Henrique explica que “foi vendida, em 
massa, a velha narrativa do artista boémio, 

despreocupado, que procura apenas 
atenção, adoração, bajulação, e que poucas 
ou nenhumas preocupações tem com o 
mundo, com a sua própria vida, quanto mais 
com a vida dos outros”. Porém, os atores não 
só são marcados, tendencialmente, por uma 
enorme neutralidade visual, como estudam 
em instituições que se afastam dos cânones 
da loucura da vida académica. É certo que 
“só aceita o desafio de estudar teatro uma 
pessoa com um certo nível de loucura”, 
confirma Tiago, mas - provam todos eles - 
que o mundo precisa de loucos. 

Em conclusão, é opinião geral que é de 
extrema urgência repensar a educação, de 
modo a priorizar a felicidade e normalizar 
a igual importância de todas as áreas. Não 
há conhecimentos inúteis e não existem 
áreas que são “brincadeira”. O último ano 
e meio evidenciou o quanto dependemos 
de entretenimento e de tubos de escape 
em forma de livros, músicas e filmes. 
Assim, no regresso ao normal, não é justo 
esquecermo-nos dos corajosos artistas 
que nos mantiveram sãos durante longos 
meses de confinamento. Resta perceber 
se preferimos uma geração de sonhos 
censurados ou imprevisivelmente admirável. 



 Nos últimos anos, poucas figuras 
terão sido  tão escrutinadas  como Mark 
Zuckerberg, o CEO do Facebook. A 
magnitude da sua criação, com efeito 
de uma transversalidade que atravessa 
discussões de problemas estruturais a brigas 
familiares, garante-lhe uma omnipresença 
flagrante no espaço público. Alvo de 
sucessivos processos anti-concorrenciais 
e de longuíssimas audiências perante as 
questões de órgãos políticos que acusam a 
sua empresa de disseminar desinformação 
e de, indevidamente, vender dados pessoais 
a terceiros, será uma agulha no palheiro 
quem ainda veja em Zuck uma inspiração 
para jovens empreendedores que não 
apontem apenas ao cifrão, — à imagem de 
como outrora se idolatrava Bill Gates, “um 
dos maiores visionários que a indústria já 
teve, com um verdadeiro propósito social”, 
segundo palavras do próprio Mark em 2013. 

O METAVERSE DE MARK, SISMO CULTURAL
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O METAVERSE DE MARK, SISMO CULTURAL

 Para um ensaio com tão poucas 
palavras, esmiuçar todas as etapas 
do Facebook na última década e a 
consequente promoção de Zuckerberg a 
guru tecnológico revela-se uma missão 
quimérica. Assim, ludibriando o limite 
imposto, socorro-me de um recurso 
seinfeldiano que sintetize o percurso: em 
2004, um jovem universitário de Harvard 
criou um concurso de beleza intracampus 
online, yada, yada, yada, hoje controla 
um império com três das mais poderosas 
plataformas de comunicação a nível global 
— Facebook, Instagram e Whatsapp. 
Politicamente alienado por ambos os 
partidos norte-americanos, Zuckerberg 
não tem sido capaz de reverter o impacto 
dos sucessivos escândalos que lhe 
mancharam uma ascensão vertiginosa. O 
atual Presidente, Joe Biden, descreve-o 
como “um problema”, enquanto senadores 
republicanos continuam a usar a sua figura 

como a mascote da propagandeada censura 
aos conservadores nas redes sociais. No 
entanto, a sua impopularidade não se esgota 
nos corredores de Washington. 
De acordo com uma recente sondagem 
do The Economist/YouGov, Zuckerberg é 
destacado como o bilionário que recolhe a 
pior avaliação por parte da opinião pública 
norte-americana, atrás de nomes como Elon 
Musk, Jeff Bezos ou... Bill Gates — 60% não 
gosta de Zuckerberg, sendo que apenas 26% 
o vê com bons olhos. Destarte, e fisionomia 
à parte, Mark é sobejamente identificado 
como um corpo estranho cujo poder con-
centrado é motivo de preocupação popular. 
 Prontas a saírem na frente da ressa-
ca de uma deplorável realidade pandémica, 
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onde o alento proveio somente do anseio 
por um amanhã melhor, personalidades de 
Silicon Valley têm fomentado o entusiamo 
à volta do próximo capítulo da internet, o 
refúgio do nosso confinamento. Não ob-
stante notar-se que muitas das páginas da 
quarta revolução industrial permanecem em 
branco, o título parece ser consensual e saí-
do das prateleiras de ficção científica dos 
anos 90: chamam-lhe o Metaverse. 
 Na definição que causa menos atrito, 
mas de traços bastante gerais, o Metaverse 
constitui-se como o sucessor natural da 
internet móvel, dispondo de uma maior 
capacidade para misturar tecnologias 
de realidade aumentada e virtual com o 
mundo real. No Facebook, uma reunião 
focada nas receitas recorde ao longo do 
segundo trimestre serviu de palco para 
Zuckerberg apresentar a sua visão do 
Metaverse como “um ambiente virtual onde 
estamos presentes com outros em espaços 
digitais”. Entre as mais de vinte referências 
ao termo ao longo do mesmo discurso, 
Mark apontou o nosso futuro rumo a uma 
internet humanoide, onde as interações 
“parecerão reais”. Numa abordagem 
holística, Zuckerberg reconhece que os 
esforços no desenvolvimento de pequenas 
ferramentas virtuais têm hoje uma utilidade 
marginal insuficiente, preferindo focar-se 
na produção de um ecossistema onde nos 
imergiremos para trabalhar, jogar, estar 
com os amigos, dançar, criar. A garantia 
da seriedade do seu plano vem na forma 
de promessa: em cinco anos, o Facebook 
fará a transição de rede social para uma 
empresa de Metaverse (demonstrando que 
o seu desagrado com a Lei passar a tratar a 
rede social como um órgão de imprensa não 
advém de uma resistência à alteração da sua 
classificação de atividade económica).
 A inquietação poderá tomar de assalto 
quem esteja a ler sobre isto pela primeira vez. 

Descrições excitantes da transladação de 
comportamentos humanos para mundos de 
fantasia são uma narrativa que nos angustia 
desde que Dante escreveu sobre a divina 
comédia que nos espera. Por conseguinte, 
não é descabido entender-se que, à primeira 
vista, o universo proposto por Mark possa 
indicar uma revolução civilizacional: as 
actuais experiências virtuais transformar-se-
ão numa existência virtual e plena, passando 
o nosso dia-a-dia a ser vivido através de 
uma simulação robusta com algumas das 
leis da física. Matthew Ball, investidor de 
risco norte-americano e aclamado ensaísta 
na temática do Metaverse, projecta um 
passo que “revolucionará quase todos os 
sectores e funções: da saúde a pagamentos, 

do consumo a horas trabalhadas, do 
entretenimento ao trabalho sexual”. 
 Apesar dos avultados investimentos 
das big tech, entre as quais o Facebook, o 
Metaverse é ainda um conceito embrionário. 
Prova disso mesmo é a dificuldade em 
enunciar uma descrição elucidativa daquilo 
que é, ou será, o Metaverse. Não só se 
tem revelado um intrincado desafio de 
semântica, quiçá apenas ao alcance de 
um tudólogo, como tem sofrido de um 
problema de comunicação: a popularização 
da palavra tem-na liquidado quanto à forma, 
divergindo-se em “sinónimos” consoante os 
interesses da promotora que a vende. Se o 
Facebook fundamenta este desenvolvimento 
com as potencialidades dos seus óculos de 
realidade virtual Oculus Quest 2, a Apple e 
a Microsoft escolhem pintar o Metaverse 
através dos seus respectivos aparelhos de 
realidade aumentada. Adicionalmente, 
juntam-se à competição precursores 

O  “ M E T A V E R S E ”
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O  “ M E T A V E R S E ”

do Metaverse oriundo da indústria dos 
videojogos: os mundos online do Fortnite, 
Roblox ou Animal Crossing ganham uma 
vantagem competitiva ao combinarem 
os seus imersivos ambientes 3D com uma 
base de milhões de jogadores com recursos 
criativos imensamente superiores ao 
utilizador médio. A Epic Games, empresa 
detentora do Fortnite, tem apostado na 
realização de concertos de música dentro 
do seu videojogo, experimentando com a 
criação de eventos exclusivos dentro do seu 
mundo virtual. A título de exemplo, os cinco 
concertos programados do rapper Travis 
Scott atraíram 27,7 milhões de jogadores, 
tendo sido visualizados mais de 45 milhões 
de vezes (estima-se que Scott tenha 
recebido cerca de 20 milhões de dólares 
entre performance e merchandising). De 
certa forma, a indústria tecnológica começa 
a olhar para o gaming como a indústria 
automóvel olha para a Fórmula 1: com um 

certo efeito de trickle down, a tecnologia 
desenvolvida pelos especialistas acabará 
eventualmente por ser incorporada no 
quotidiano, num estado mais lapidado. 
 Para Ball, a competição comercial não 
é surpreendente: estas empresas não irão 
competir pela liderança do Metaverse, mas 
sim pela sua propriedade e domínio absoluto. 
Neste sentido, poderemos inferir que os 
atores principais do mercado não quebrarão 
a regra de ouro — aqueles que têm o ouro, 
continuarão a escrever as regras. Assim, 
um Metaverse como rede colaborativa 
não-enviesada entre diferentes plataformas 
corre o risco de não passar de uma utopia de 
interoperabilidade. Sem colaboração entre 
operadores, todas as outras características 

indicadas por Ball como fundamentais para 
a plena execução do Metaverse perdem 
força: a abertura e interligação de sistemas 
operativos, a combinação de hardware que 
baixe os seus custos, o espaço de criação 
livre para o utilizador, a descentralização 
de dados, a oferta diversificada de poder 
de computação e a partilha de outras 
ferramentas tecnológicas. Partindo da 
verdade aristotélica do todo ser maior do 
que a simples soma das partes, de pouco 
vale saber que componentes farão o 
melhor Metaverse se essa combinação for 
impossível de alcançar. 

De cima para baixo

 Um dos principais pontos de interesse 
no processo de desenvolvimento do 
Metaverse face aos seus antecessores diz 
respeito ao contexto histórico em que se 
insere. Numa era de empresas tecnológicas 
maiores do que Estados, sabemos 
que os meios de produção não terão a 
mesma origem daqueles que nos deram a 
internet, cuja conceção foi levada a cabo 
por universidades públicas e programas 
governamentais. Habituados a um design 
tecnológico bottom up, urge percebermos 
quais as consequências de deixarmos 
que o próximo capítulo se construa numa 
abordagem top down, e se, caso assim se 
confirme, qual o grau de compatibilidade 
com os alicerces dos actuais regimes. 
Com o devido desconto pragmático que o 
idealismo tecnológico requer, reparar-se-á 
que as reivindicações feitas por Ball têm 
por base um desenho assente em valores 
de um quadro democrático. A enumeração 
destas características no âmbito da criação 
de uma nova rede perfeita assemelha-se ao 
deslumbramento que o francês Tocqueville 
sentiu aquando da sua viagem à América 
pós-revolucionária que, em 1831, via uma 
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cultura democrática a florescer e a ser praticada. Da igualdade 
de condições, passando pela liberdade de associação e direito 
à propriedade, até ao combate a monopólios despóticos, o 
futuro do Metaverse tem necessariamente de se alinhar com os 
princípios que estão enraizados nas sociedades seculares que 
o irão desenvolver. Num ensaio para o The Atlantic, a jornalista 
Anne Applebaum corrobora esta visão, afirmando que “se 
Tocqueville fosse visitar o actual ciberespaço, seria como se 
tivesse chegado a uma América pré-1776, onde os cidadãos se 
sentem impotentes”. 
 Ainda assim, o advento das redes sociais, e a imanente 
pujança da internet, são fenómenos difíceis de enquadrar 
historicamente por ainda estarmos tão por dentro da sua 
conceção. No entanto, para as gerações mais jovens, 
tudo isto é tão natural que dificilmente não nos sentimos 
no controlo da situação. Mais, é uma ferramenta que 
faz parte de nós, uma necessidade elevada a básica no 
que se quer de um cidadão comunicativo, moderno, 
do mundo. Acompanhamos as notícias via feeds 
otimizados, possuímos galerias de fotografias com 
cores estonteantes e construímos relações através 
de um código linguístico universal com base em 
ideogramas de significado único (é raro o emoji que 
tem duplo sentido, exceção feita ao high five que 
pode ser levado como gesto de reza). Este modo de 
vida assenta-nos que nem uma luva porque nos poupa 
tempo e é de incomparável baixo custo. Aos réprobos 
digitais, perguntamos como conseguem sobreviver. 
Todavia, o reconhecimento da nossa submissão perante 
as plataformas virtuais surge através da estigmatização mais 
hipócrita: a valorização das frações de tempo que conseguimos 
passar longe dos ecrãs sanguessugas, copiosamente elogiadas 
por quem parece querer dar um biscoito ao cão que aprendeu 
a sentar. A relação que temos com o online envolve temer o seu 
potencial destrutivo, mas poderemos ter de assumir que já não 
voltamos para trás se queremos formular um plano melhor que, 
mesmo não estando para chegar, nos vai chegando.
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 Quão assustadoramente enfadonho se tem tornado 
lermos sobre como a nossa relação foi irreversivelmente 
invertida? Como outrora consumidores de um produto 
gratuito, somos agora o produto diferenciado, obscuramente 
comercializado a preço de ouro por monstros tecnológicos. 
Relatam-nos que fornecemos as nossas informações e 
preferências a um sector empresarial que vende os seus próprios 
clientes através das mais ínfimas técnicas de manipulação 
psicológica. Aquilo que somos num privado quase íntimo, 
não só é acessível, como também moldável. Testemunhos de 
profissionais que fizeram parte da construção de todo este 
sistema descrevem os esquemas e modelos de negócio com um 
semblante semelhante ao de J. Robert Oppenheimer, um dos 
pais da bomba atómica, que se declarou posteriormente como 
“A Morte, a Destruidora de Mundos”.

 Num subterfúgio ansioso, mas ressentido, tendemos 
a caracterizar a internet como lixo e poluição, como se 

invertesse uma realidade limpa e inocente, criando-se uma 
certeza equivocada sobre a genética das plataformas 
andar sempre de mão dada com a imoralidade. Aqui, 
salva-nos o discernimento de podermos fazer uma 
distinção clara daquilo que desprezamos. Devemos 
saber que não é progresso um mundo que descola 
da humanidade; nem é progresso esse progresso que 
deixa de olhar para o próximo. Estados pragmáticos 
(porque economicamente falidos) não poderão 
descurar os seus instrumentos regulatórios, nem 
deverão alhear-se de quem dita visões sobre “o melhor 
para a humanidade”. Sob pena de alargar o fosso entre 

poderes eleitos e não-eleitos, os governos têm a tarefa 
mínima de se colocar como auxiliares nos processos 

de inovação tecnológica, colaborando num sentido que 
premeie a motivação social e discipline a comercial. 

 O entusiasmo do Metaverse, mesmo que se definhe num 
delírio futurista de um qualquer Mark monopolista, tem o dom 

de abrir a discussão acerca da nossa relação com um futuro 
que será cada vez mais tecnológico. Importa debater onde 
preferimos passar o nosso dia e identificar as razões que nos 
possam levar a não preferir este. 
 Por outras palavras, as de Tolstói, sentir-nos-emos melhor 
ou pior nesse mundo em que acordamos depois da morte? 
Sentiremos deceção ou acharemos ali o que desejamos? Sabê-
lo-emos todos dentro em pouco.
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A CONSULTORIA 
PÚBLICA E O IMPACTO 
NA SOCIEDADE
 A popularidade da consultoria no 
setor privado é clara nos recrutamentos 
dos jovens recém-licenciados e mestrados 
de economia e gestão. São muitas as 
faculdades que preparam estes estudantes 
para o início de uma carreira profissional e 
muitos mais os que ambicionam um futuro 
profissional numa consultora. 
 Tem sido através da consultoria 
privada e do jornalismo que em Portugal 
se têm obtido sucessos de investigação: 
no caso BES, na Caixa Geral de Depósitos, 
no BPN, com a Isabel dos Santos, com 
a Telecom, nos clubes de futebol. Trata-
se da fonte de investigação dotada dos 
meios estatísticos mais transparentes e 
mais exclusivos. Bases de dados completas 
e com dados internos dos mercados. A 
investigação tem sido bem-sucedida e têm 
sido descobertos casos de corrupção e de 
fuga ao fisco. Tem sido um serviço público 
à nação. 
 Mas porque é que o setor público não 
faz a sua própria consultoria, com dados e 
correlações econométricas que permitam 
conferir transparência? 
 95% das empresas ou projetos que são 
intervencionados por consultoria privada 
apresentam resultados mais favoráveis nos 
anos subsequentes. Analisam-se, estudam-
se e produzem-se projeções de acordo com 
o objetivo que se pretende concretizar. 
Recorre-se a estatísticas existentes e com 
programas e softwares como Python, R, 
JavaScript, de programação de linguagem, 
alcançando-se estimativas de resultados. 
 Através de correlações e de testes 
econométricos relacionam-se indicadores 

que identificam tendências temporais e 
espaciais. Um exemplo prático vulgarmente 
utilizado para explicar como funcionam 
estas correlações é o turismo. Com dados 
recolhidos do número de hóspedes por 
regiões NUT III e as respetivas despesas 
desses hóspedes em cada uma destas 
regiões, é possível obterem-se as regiões 
que obtêm mais receitas provenientes 
dos hóspedes, comparativamente a 
outras regiões. Através destes resultados, 
consegue-se pensar em projetos e 
investimentos que permitam perceber 
quais as características das regiões que 
obtêm maiores receitas, introduzindo-
as ou adaptando-as às regiões de 
menores receitas. 
 Identifica-se, na esmagadora maioria 
dos casos intervencionados por consultoras, 
que a aposta em inovação tem sido a chave 
para se atingirem objetivos ambicionados. 
Quanto menos inovadoras forem as 
políticas de cada país, maior a necessidade 
de se recorrer a consultoras para responder 
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havendo a necessidade de o 
Estado aumentar os capitais 
da empresa em mais de 
€2.800 milhões, associado 
a um aumento significativo 
das imparidades. Entre 2014 e 
2015, os resultados negativos 
predominaram, associados 
a um novo aumento de 
imparidades, diminuição 
do ativo líquido e aumento 
dos encargos do Estado 
acompanhado de uma redução 
da atividade creditícia. Assim, 
em cerca de 262 páginas, faz-
se um enquadramento geral 
da situação financeira do 
grupo CGD fragmentada em 
3 períodos: 2000-2007, 2008-
2013 e 2014-2015. Analisam-se 
amostras como a concessão de 
crédito, a aquisição e alienação 
de ativos ou as decisões 
estratégicas, que serão objeto 
de um estudo detalhado 

aos problemas das empresas num 
contexto global. 
O relatório de auditoria da Caixa Geral de 
Depósitos pela EY 

 A consultora Ernst & Young foi 
contratada para analisar a situação financeira 
do Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) 
durante o período da revolução bancária, de 
2000 a 2015. O resultado deste relatório de 
auditoria foi polémico e, com transparência, 
identificou falhas na administração da CGD 
- foi realizada uma análise detalhada da 
contabilidade económica e financeira do 
Grupo do setor bancário e das estratégias 
de crescimento que evidenciou práticas 
inadequadas de corrupção e más decisões 
na gestão bancária. 
 Este estudo ficou essencialmente 
conhecido por evidenciar o desempenho 
positivo da CGD entre o período 2000-
2007, com um aumento do ativo líquido de 
€62,6 mil milhões em 2000 para €103,6 
mil milhões em 2007. Entre 2008 e 2013, 
os resultados da CGD foram negativos, 

de forma a permitir que se estabeleçam 
raciocínios económicos. 
 Por outro lado, são várias as 
conclusões que as análises detalhadas por 
esta consultora identificaram, no âmbito de 
uma gestão da danosa CGD. Foi descoberto 
que os Project Finance, que estavam 
previstos para construção de autoestradas, 
foram utilizados em projetos que não 
de autoestradas, no montante de €376 
milhões com imparidades de €230 milhões. 
Foram também descobertas participações 
financeiras do Estado referentes a 1999, que 
ainda constituíam perdas (o maior volume 
de perdas) em 2015. Inúmeros casos de 
imóveis adquiridos durante o ano de 2008 
por valores superiores aos dos relatórios de 
avaliação disponibilizados. 
Assim, a Estratégia “Visão Estratégica 
2008-2010” definida pela administração 
da CGD saiu fracassada, pois a conjuntura 
financeira de 2008 afetou negativamente 
os objetivos traçados. Entre 2008 e 2010, 
o Estado reforçou o capital da CGD em 
€1.950 milhões.

A necessidade de consultoria no 
setor público 

 A forma de pensamento, condução e 
concretização de estratégias para empresas 
e projetos privados é, por regra, aplicável 
e transportável para vários domínios, pois 
tem subjacente um método e organização 
que permite planificar e definir objetivos 
a realizar. 
 Em Portugal, o setor público detém 
um vasto património, como unidades e 
serviços hospitalares, escolas, universidades 
e serviços de ensino, tribunais, estações e 
caminhos de ferro, empresas industriais, 
empresas de serviços, infraestruturas 
industriais, empresariais, aéreas, marítimas, 
rodoviárias, naturais e sustentáveis, 
funcionários públicos, entre outros e demais 
serviços públicos, que constituem encargos 
e recursos do Estado. 
 Uma gestão eficiente e de resultados 
pressupõe que haja relações entre variáveis 
de forma a se tomarem decisões pensadas e 
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conscientes. Assim, qualquer Administração 
do setor público tem de ser capaz de 
tomar decisões sustentadas em evidências 
e previsões. 
Conseguem os hospitais do setor público 
competir com os do setor privado? Tem 
havido melhorias na automatização de 
registo de utentes e flexibilidade na 
marcação, desmarcação e pagamento de 
consultas? Qual é a eficiência associada a 
uma ida ao centro de saúde e a marcação 
de uma consulta na unidade de saúde local? 
Porque é que a marcação de uma consulta é 
tão tardia quando não há falta de recursos e 
funcionários públicos?
 Está a gestão hospitalar do setor 
público ainda associada à cor partidária da 
autarquia empossada? 
 De 10 em 10 anos, realizam-se os 
Censos para se obterem fontes estatísticas 
da população residente em Portugal. 
Estatísticas que recolhem informações 
básicas que apenas permitem analisar 
dados primários, não possibilitando que se 
estabeleçam correlações avançadas, pelo 
que através desta recolha estatística não é 
possível apurar sobre a qualidade de vida 
da população, índices de poder de compra, 
indicadores de mobilidade, de custo de vida, 
de lazer, de bem-estar. 
 Como é que as juntas de freguesia e 
as câmaras municipais conseguem canalizar 
investimentos com retorno e ir ao encontro 
das necessidades da população que 
representam, se não recolhem informação 
dos seus habitantes? Quantos projetos com 
investimento avultado se conhecem que 
não trazem qualquer tipo de sinergia para 
os territórios e para as populações que lá 
residem? Quantos investimentos são feitos 

sem obter retorno futuro? Quais são os 
investimentos que determinada população, 
com as caraterísticas endógenas do 
território onde habita, precisa? Como é que 
se sabe quais os investimentos prioritários, 
se não há recolhas estatísticas e mecanismos 
de consultoria que permitam identificar as 
necessidades e as mais valias de uma região 
e através delas investir pela diferença? 
 Será que as crianças que vivem em 
terras menos populosas têm acesso a toda 
a oferta de ensino como uma criança na 
área metropolitana? Qual é a probabilidade 
de numa família de baixos rendimentos, os 
filhos serem bem-sucedidos? E quais são as 
oportunidades que indivíduos de famílias 
influentes têm ao dispor face aos restantes?
 Quantos são os estudantes que não 
acedem a licenciaturas e mestrados por 
insuficiência monetária? E quantos destes 
veem o seu talento a ser desperdiçado pela 
insuficiência de rendimentos dos pais? 
Quantos destes não têm acesso a transportes 
públicos para poderem seguir os seus 
sonhos por viverem em terras recônditas?
 Quantos estudantes se sentem 
desamparados nas suas escolhas e com 
necessidade de acompanhamento nas 
suas decisões? 
 Quantos jovens não conhecem outras 
cidades em Portugal além da sua? 
 Mencionaram-se algumas variáveis 
que estão relacionadas com a tomada 
de decisões pelo setor público e com a 
construção e delineamento de políticas 
públicas de gestão pública. 
 Quantas destas inquietações têm 
resposta, ou quem é que está responsável 
por estudar os fenómenos relacionados e que 
levam a soluções para estas inquietações? 
Qual é o investimento que o Estado faz em 
equipas para se debruçarem sobre estes 
problemas, que são apenas alguns dos que 
podíamos dissertar aqui?



 O relatório de auditoria da EY à 
CGD descobriu relações de dados que a 
gestão pública do grupo bancário nunca 
os estudaria ou divulgaria. Na verdade, 
encontraram-se imprecisões de grande 
dimensão com impacto direto nas contas 
públicas e nos gastos do Estado, que podiam 
ter sido contrariadas se se tivesse feito um 
relatório semelhante no dia a dia da gestão 
da CGD. Como resultado da apresentação 
deste relatório e da sua apreciação na 
Assembleia da República por peritos 
especializados, a Administração da CGD foi 
completamente reconfigurada, bem como 
o método de trabalho e a estratégia da 
sua gestão. 
 Assim, a CGD começou a apresentar 
resultados líquidos positivos, valorizações 
do ativo líquido, aumento do crédito a 
clientes e diminuição de imparidades. 
Significa isto que a eficácia da consultoria 
privada possibilitou uma reconfiguração 
da organização financeira tal que teve um 
impacto direto nos resultados do grupo. À 
semelhança desta intervenção privada no 
setor público, podemos ser conhecedores 
de previsões e de respostas com intervalos 
de confiança credíveis para as inquietações 
da sociedade. 
 Deve ser função do Estado investir 
em Educação de tal forma que consiga 
formar indivíduos qualificados e capazes 
para que possa reter talento e apresentar 
vantagens tais, que possibilitem fixar os 
melhores profissionais. Constituir equipas 
que correlacionem, selecionem e filtrem 
dados para que possamos ter estatísticas de 
fenómenos sociais, económicos e culturais 
que impactam diretamente no desempenho 
da sociedade. 
 O Estado, as Câmaras e as Juntas 
de Freguesia têm o dever de colaborar em 
conjunto para o fornecimento de dados 

de qualidade que permitam ser tratados 
com a mais alta programação, de forma 
a que possamos constituir previsões 
com um elevado grau de confiança que 
permitam direcionar políticas públicas 
com impacto na população: canalizar 
investimentos estratégicos, adotar medidas 
contextualizadas, intervir com bases sólidas.
 Neste momento, Portugal não 
tem serviço público de estatísticas que 
abranjam os problemas da sociedade. 
O INE, cujo trabalho estatístico é de 
qualidade, apresenta essencialmente 
correlações macroeconómicas, bem como a 
PORDATA. Algumas fundações apresentam, 
por vezes, estatísticas trabalhadas de 
indicadores com reflexo na sociedade que 
são pouco conhecidas pelos decisores e 
agentes políticos. 
 A importância da consultoria privada 
é reconhecida no bom desempenho dos 
projetos e das empresas. As provas estão 
dadas a partir do momento que qualquer 
empresa ou projeto intervencionado por 
uma consultora apresenta resultados 
mais favoráveis nos anos subsequentes. 
Precisamos de sintonizar e de dotar o setor 
público com soluções semelhantes para 
uma gestão estratégica e competitiva que 
impacte todas as gerações.

Há, portanto, a necessidade de 
consultoria no setor público? 
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 Se é verdade que, por um lado, 
falamos de uma geração sedenta pela 
inovação e informação, com elevados 
níveis de produtividade, de mente aberta 
para novas experiências,  mais consciente 
do que nunca no que toca ao seu papel 
relativamente a problemas ambientais e 
causas sociais, - também é uma realidade 
que cada vez mais são falados temas como 
a (falta) de saúde mental.

 Com isto, a primeira geração a conviver 
desde cedo com computadores pessoais, 
internet, fluxo global de informação, mais 
anos de educação e uma composição social 
mais diversa, carrega (ou carregava) sobre 
os ombros grandes expectativas de mais 
prosperidade e impacto global.

 Muitos justificam a incapacidade de 
alcance destas expectativas com a situação 
económica a que esta geração foi sujeita.  

A verdade é que não é fácil para uma geração 
entrar (e estabilizar) no mercado de trabalho 
com o segundo tombo económico nas suas 
carreiras curtas e percursos instáveis. 

 Existem ainda críticas e atribuição de 
culpas às (insuficientes) políticas públicas 
colocadas em prática. Atualmente, a crença 
nos futuros Investimentos delineados 
para a “bazuca” alimenta a esperança dos 
portugueses desta ser a oportunidade de 
fazer Portugal recuperar e crescer. Para 
além disso, a última década sugere que o 
fracasso de alguns objetivos da Política 
Monetária (como, por exemplo, o objetivo 
de acelerar a inflação), falharam também 
pela falta de adequação da Política Fiscal. 
A resposta política à pandemia é um 
exemplo notável do poder de interação da 
política monetária e fiscal para aumentar a 
confiança, estabilizar a procura agregada 
e evitar uma desestabilização persistente 
das expectativas de inflação a médio e 
longoprazo.

 Não obstante da complementaridade 
destas políticas não ter sido ideal ao longo 
de todos estes anos, existe um esforço de 

catarina neto

POLÍTICA MONETÁRIA: Do ciclo vicioso 
à estratégia da nossa geração
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política monetária que procura todos os 
dias incorporar os desafios da evolução e 
das problemáticas da sociedade nos seus 
objetivos e estratégias, que pretendem 
acompanhar esta geração e, sobretudo, 
estimular uma economia onde os problemas 
e preocupações económicas e sociais de 
todos sejam uma prioridade.

 Neste cenário económico e geracional 
- que causou mudanças estruturais evidentes 
-, a estratégia de Política Monetária do BCE 
de 2003 foi posta em causa. No entanto, 
permitam-me que saliente a importância do 
seu papel: demonstrou-se sempre atenta, 
reativa e tentou acompanhar a evolução 
destas mudanças que se refletem em três 
grandes tendências macroeconómicas: 
digitalização, globalização e alterações 
demográficas. Face à desadequação da 
sua estratégia no contexto atual e, perante 
os vários obstáculos enfrentados, deu-
se a 1ª revisão estratégica desde 2003, no 
passado mês.

 Antes de questionarmos qual era o 
ponto de estratégia do BCE até esta revisão, 
é importante definir que, de grosso modo, 

POLÍTICA MONETÁRIA: Do ciclo vicioso 
à estratégia da nossa geração

o objetivo das autoridades monetárias 
continua a ser a estabilidade de preços na 
Zona Euro – e a revisão estratégica apenas 
altera a sua forma de concretização.

 Se voltarmos às duas contrações 
económicas mais profundas desde a 
Segunda Guerra Mundial - a crise financeira 
global e a pandemia da Covid-19 – 
percebemos que foram elas que deslocaram 
o desafio da Política Monetária de combater 
uma inflação demasiado elevada para a 
prevenção de uma inflação demasiado 
baixa, ou mesmo da deflação.

 Em muitas economias avançadas, 
este desafio foi agravado pela aproximação 
dos Bancos Centrais ao limite inferior das 
taxas de juro, o que restringiu gravemente 
o espaço de atuação da política monetária 
“convencional” para proteger a estabilidade 
dos preços. Por exemplo, na zona euro, 
a taxa da facilidade de depósito do BCE 
atingiu 0% em Julho de 2012 e tem sido 
negativa desde Junho de 2014. Estes valores 
ilustram, precisamente, a fragilidade da 
situação da política monetária por parte do 
BCE ao longo destes anos. Intuitivamente, 
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Os 2% para a inflação não 
são um teto mas sim um 
objetivo

 A mudança do 
“tendencialmente abaixo, 
mas próximo de 2%” para 
o objetivo “ancorado 
simetricamente em 2% 
para o valor da inflação” 

tem um propósito claro: reiterar que existe 
igual preocupação. quer para uma inflação 
demasiado alta, quer para demasiado baixa 
e eliminar qualquer ambiguidade e confusão 
do 2% ser um alvo e não um limite. O objetivo 
passa a ser simétrico, pelo que qualquer 
desvio face ao objetivo é indesejável. 

 Representa, assim, um combate 
claro ao ciclo vicioso de inflação baixa, 
fortalecendo a estabilidade e robustez 
macroeconómica da Zona Euro, esperando-
-se taxas de juro de referência baixas e taxas 
de crescimento económico (um pouco)
mais elevadas.

1

percebe-se que foram colocados sérios 
desafios à política monetária, uma vez que 
o limite de zero das taxas de juro restringiu 
excessivamente a resposta a choques 
desinflacionistas persistentes.

 Durante a última década, o BCE 
introduziu uma vasta gama de instrumentos 
de política monetária inovadores, entre 
eles: taxas de juro negativas, operações de 
refinanciamento de longo prazo e compra 
de ativos. No entanto, a economia da 
Zona Euro permaneceu presa no ambiente 
de baixas taxas de juro e baixa inflação 
– características do ciclo vicioso que as 
autoridades monetárias querem combater.

 As mudanças no enquadramento 
teórico, apresentadas no mês passado, 
a partir do qual o BCE vai tomar 
decisões, identificam os elementos que 
poderiam quebrar este ciclo vicioso e são 
acompanhadas de uma nova estratégia 
de comunicação, - mais inovadora e 
arrojada - que se afasta da tradicional 
versão mais narrativa e com inúmeros 
jargões económicos, propondo incluir, 
por exemplo, cartoons para que a 
mensagem passe de forma rápida, clara e 
acessível a todos.

A nova estratégia 
pode ser apresentada 

em 3 pontos chave:
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A habitação é uma 
questão na medição 
da inflação.
 
 Os custos com a 
habitação são um 
ponto central nos 
debates relativos às 
preocupações da 
população, uma vez 
que aumentaram 
de forma mais 
acentuada, - nos 

últimos quatro anos, os preços dos imóveis 
residenciais na zona euro aumentaram, em 
média, a uma taxa anual superior a 4%, e 
a 6,2% no primeiro trimestre deste ano, o 
ritmo mais elevado desde 2007.

 Os custos crescentes da habitação 
estão a absorver uma parte crescente 
do rendimento das famílias e a tornar a 
habitação cada vez mais inacessível para 
alguns sectores da sociedade, em particular 
para as gerações mais jovens. 
 
 Assim, a nova estratégia consiste 
na incorporação de mais dados no cálculo 
da taxa de inflação: incluindo o custo de 
comprar uma casa para habitação própria, 
assim como as despesas de manutenção, e 
não para investimento – o que torna bastante 
complexa a sua quantificação. Este processo 
será demorado, mas não só representará 
melhor as despesas de consumo reais das 
famílias, como também refletirá melhor a 
transmissão da política monetária.

2
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As implicações 
das alterações 
climáticas têm que 
ser reconhecidas na 
equação.

Uma das tendências 
estruturais mais 
importantes que a 
humanidade enfrenta 
no século XXI é a 
mudança climática 
e a transição da 

economia para a neutralidade de carbono. 

 É, por isso, uma ameaça cada 
vez maior à estabilidade de preços. Na 
realidade, os danos físicos das alterações 
climáticas já são claramente visíveis. A 
gravidade com que as nossas vidas e 
economias serão afetadas pelas alterações 
climáticas no futuro depende da nossa 
determinação em tomar medidas políticas 
globais decisivas hoje.

 A ideia central que fez o BCE 
reconhecer as profundas implicações das 
alterações climáticas na estabilidade dos 
preços e incorporá-las no quadro político, 
foi o impacto destas em indicadores como 
inflação, emprego ou PIB, que afetam a 
estabilidade financeira e os valores dos 
ativos detidos pelo BCE. 
 
 A concretização passa por aumentar a 
capacidade analítica ao nível da modelização 
económica e estatística, passando a 
considerar as alterações climáticas na 
avaliação do risco, reconhecimento de 
garantias (exigindo, por exemplo, às 
empresas emissoras das garantias que 
divulguem as suas práticas ambientais 
e os seus níveis de sustentabilidade) e 
nas compras de ativos, assim como a 
criação de novos indicadores estatísticos 
capazes de medir a pegada de carbono das 
instituições financeiras e a sua exposição 
aos riscos relacionados.

 Feito um balanço de como as 

3 mudanças seculares em curso nas nossas 
economias e sociedades afetam a condução 
da política monetária e a nossa capacidade 
de proteger a estabilidade de preços na zona 
euro em tais circunstâncias, percebemos 
que, para o futuro, o acompanhamento 
e avaliação periódica da adequação de 
estratégias de Política (Monetária) num 
mundo em rápida mudança é crucial. 
Sabemos que o futuro da Política Monetária 
nos reserva um conjunto de ferramentas 
mais amplo, mas que a viagem ainda será 
longa. Com vista a acelerar a transição 
para uma economia mais sustentável, 
existe o compromisso a um plano de ação 
abrangente relacionado com o clima, que 
culminará em amplas mudanças no quadro 
de implementação, tudo isto, para além 
das mudanças estruturais potencialmente 
significativas que o fim da pandemia 
pode desencadear.

 Poderá não se falar de uma eficiência 
inigualável ou de uma atuação das políticas 
exímia. Mas poderá falar-se de resiliência 
e muito esforço em evoluir e acompanhar 
a sociedade em todas as suas dimensões. 
Um caminho que procurou pautar-se pela 
aprendizagem e adaptação, que enfrentou 
obstáculos únicos - que contradiziam 
inúmeras previsões económicas.

 Sobre o futuro da Política Monetária 
para esta geração poder-se-á certamente 
dizer que será como todas as previsões 
económicas: incertas. Mas teremos sempre 
a certeza de que existirá a busca por um 
propósito muito para além do económico – 
tal como fomos habituados por esta geração.

 Permanecerá, assim, de forma clara 
nos objetivos: um crescimento económico 
equilibrado, uma economia social de 
mercado altamente competitiva, visando 
o pleno emprego e progressão social e um 
elevado nível de proteção e melhoria da 
qualidade do ambiente.
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 Segundo o mais recente relatório do 
IPCC2, a temperatura global da superfície 
terreste teve o seu aumento mais rápido 
desde 1970 do que em qualquer outro 
período de 50 anos de que há registo. 
Agora, os 2ºC de subida de temperatura 
média global até 2050 (o pior cenário que 
tanto queríamos evitar) são a nossa melhor 
hipótese. Fala-se em “colapso climático”: 
nas manchetes de jornais, nas conversas 
de café com a eventual notícia de um 
desastre natural, nas imagens engraçadas 
(ou não) que vemos nos nossos ecrãs. Soa 
a premonição apocalíptica, repentina. 
Na verdade, não passa de um eco, da 
mensagem dentro de uma garrafa que 
navegou oceanos e finalmente parece estar 
a chegar ao seu destino. 
 Enquanto as temperaturas já davam 
sinais de subida, em 1968, reuniam-se cerca 
de três dezenas de indivíduos na Accademia 
dei Lincei, em Roma, a convite do Dr. Aurelio 
Peccei, para discutir um assunto muito leve, 

  “co·lap·so, nome masculino:
(…) estado de decadência ou degradação = RUÍNA; destruição ou derrocada 
de uma estrutura. “

- In Dicionário Priberam

“co·lap·sar, verbo:
No final do dia, o que importa é que seja o fim do dia, e o vosso trabalho é 
deixarem-me acabá-lo à minha maneira.”

- David Levithan

DECRESCIMENTO: 
A CRÓNICA DA 
ALEGRIA DE VIVER

raquel m
oreiras

próprio de uma estadia agradável com os 
amigos: o presente e o futuro da espécie 
humana. Eram cientistas, economistas, 
industrialistas, educadores e funcionários 
públicos nacionais e internacionais, de 
dez países diferentes, que se tornaram 
no Clube de Roma. Com o objetivo de 
explorar os limites do sistema terrestre, 
identificar as grandes problemáticas da 
nossa espécie e encontrar um sistema 
global que fosse,  simultaneamente, 
sustentável (sem um colapso repentino e 
descontrolado) e capaz de satisfazer as 
necessidades materiais básicas de todas 
as pessoas que dele fazem parte, o Clube 
incumbiu um grupo de investigadores do 
MIT de uma missão: construir um modelo 
matemático que permitisse compreender 
se o crescimento populacional e económico 
poderia durar para sempre ou se, por sua 
vez, existiam limites. As descobertas destes 
investigadores foram publicadas em 1972, 
no relatório “The Limits to Growth” (LTG). 
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“co·lap·sar, verbo:
No final do dia, o que importa é que seja o fim do dia, e o vosso trabalho é 
deixarem-me acabá-lo à minha maneira.”

- David Levithan

Através da criação de um sistema dinâmico 
e de uma simulação computacional, 
modelaram vários cenários possíveis para o 
futuro da espécie humana. 
 Importa reiterar que estes cenários 
se tratam de possibilidades. Não são avisos 
apocalípticos, nem previsões ou verdades 
absolutas, muito menos uma sina. Caso 
estejamos hoje perante um presente 
compatível com qualquer um dos futuros 
indicados, não significa que os limites 
nesses cenários estejam objetivamente 
corretos ou errados. 
Significa, apenas, que o presente em que 
nos encontramos se encaixa entre os vários 
a que poderíamos assistir.
 A análise incidiu sobre cinco 
variáveis básicas que determinam o 

crescimento neste planeta: 
industrialização, produção 
agrícola, população, poluição 
e recursos naturais. Os autores 
do LTG identificaram a corrida 
às armas e a industrialização 
acelerada, a explosão 
populacional, a estagnação 

económica e a deterioração ambiental como 
problemas centrais que afetam a existência 
humana a longo prazo. Mais do que isso, 
defenderam que a sobrevivência da nossa 
espécie depende da rapidez e eficiência 
com que respondemos a estes problemas, 
uma vez que o sistema natural do qual 
fazemos parte não consegue suportar 
crescimento populacional e económico 
infinito. O modelo ideal é, então, tido 
como o de “0 Growth” (Crescimento Zero): 
um modelo que espelhe uma interação 
entre todas estas variáveis e permita a 
existência de um “estado de equilíbrio” 
(ou seja, de um estado de igualdade 
entre duas forças opostas). Neste caso, o 
“estado de equilíbrio” é atingido quando 
a população e o capital (serviços, capital 
industrial e capital agrícola), bem como as 
forças que conduzem o seu crescimento ou 
decrescimento, são estáveis e podem ser 
cuidadosamente controlados para permitir 
que não ultrapassem os limites que ditam 
o fim da civilização. Agora, com as novas 

exposições do IPCC, o modelo construído 
pelos autores do LTG prova que há lições 
que já devíamos ter aprendido. Ao longo 
das últimas décadas, estes investigadores já 
publicaram várias reflexões que comparam 
o presente com as possibilidades expostas. 
Pelo bem desta crónica, deixo-vos percorrer 
os vários mundos que podíamos viver por 
vocês mesmos. Este está longe de ser um 
artigo científico, e, tal como os autores 
afirmam várias vezes que o seu modelo é 
“imperfeito e demasiado simplificado” para 
fazer uma completa justiça à realidade, 
faço valer as mesmas palavras a esta 
minha rendição.
 Existem quatro conclusões basilares 
que podemos retirar da comparação dos 
vários futuros modelados e do presente 
que se vai revelando. Começamos pelo 
facto mais básico de todos, que parece 
ser frequentemente esquecido pelos 
defensores acérrimos do grande capital: 
o Planeta Terra é finito. Os recursos 
naturais não duram para sempre, e irão, 
eventualmente, esgotar-se. Mesmo à luz da 
prospeção de avanços tecnológicos, com a 
presença de uma exploração desenfreada 
e desregulada dos recursos naturais, estes 
não conseguem ser desenvolvidos com a 
velocidade necessária. Construir soluções 
e alcançar progresso científico leva tempo 
- exatamente aquilo que não temos. Em 
segundo lugar, o crescimento da pegada 
Humana deve parar. Não “abrandar”, não 
“estabilizar”: parar. A pegada humana, que 
representa o impacto da nossa ação nos 
sistemas terrestres, é, segundo os relatórios 
do IPCC, a principal responsável pela 
intensidade e velocidade das mudanças 
climáticas que enfrentamos hoje. Décadas 
antes, já o modelo do LTG demonstrava que 
o seu crescimento contínuo traria graves 
problemas de poluição e falta de recursos 
antes de meados do Século XXI. No entanto, 
releva referir que parar o crescimento da 
pegada humana não é o mesmo que parar 
o crescimento do valor que lhe é atribuído 
(neste caso, o PIB). Muito pelo contrário: 
é possível parar o aumento dos danos 
causados pelos seres humanos e ainda 
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aumentar o Produto Interno Bruto. Por sua 
vez, a terceira premissa introduzida pelo 
relatório é a de que existem múltiplos 
limites, impostos pelo planeta, que estão 
constante e simultaneamente presentes e 
em interação. Os limites físicos são vários: 
a quantidade de pessoas que o planeta 
suporta, a quantidade de terra arável, os 
recursos que dele podemos extrair. Se, 
enquanto sociedade, conseguirmos evitar 
um, iremos, certamente, dar de caras com 
outro. Em último lugar, os autores de LTG 
deixam-nos com a presença iminente de 
declínio social. Falhando a sociedade em 
viver dentro dos limites, o resultado será 
conflito, fricção política e social e a perda 
de bem-estar humano. A grande maioria 
dos cenários assinalam, então, mais cedo 
ou mais tarde, um ponto de colapso. 
Estes investigadores argumentaram 
que o crescimento infinito é impossível, 
exatamente por depender de recursos 
finitos. Com o aumento da poluição e da 
exaustão dos recursos naturais, cada vez 
mais recursos materiais e força de trabalho 
têm de ser colocados ao serviço da resposta 
às suas consequências nefastas. Ambas 
as fontes de riqueza começarão a ser 
canalizadas para essa resolução e não para 
incentivar o crescimento, o que leva a que, 
dada altura, essa mesma resposta se torne 
demasiado dispendiosa. O resultado é uma 
queda na produção industrial e na produção 
de alimentos. O momento em que se inicia 
o decrescimento acentuado representa, 
então, o ponto de colapso. 
 No debate público, este é, frequente 
e erroneamente, tido como se de um 
colapso físico se tratasse. Vamos deixar 
já esclarecido: não são os limites do 
planeta que vão colapsar subitamente. 
O colapso, indicam, não será terrestre 
ou planetário: será civilizacional. O 
mundo não vai desaparecer do dia para a 
noite; vai existir, apenas extremamente 
pior. Testemunharemos um agravar das 
desigualdades sociais, um aumento da 
malnutrição, da pobreza extrema e da 
violência, bem como o desabar completo 
dos sistemas sociais. Nenhuma destas 

variáveis se cinge à sua existência enquanto 
número num gráfico. Hoje, são o aumento do 
número de refugiados climáticos, a pobreza 
energética, os milhares de mortos em guerras 
por recursos naturais que beneficiaram 
apenas uma mão cheia de imperialistas. 
São as ondas de calor, o congelamento de 
redes elétricas, as cheias e incêndios que 
deixam centenas sem teto enquanto os 
bilionários excêntricos de estimação fazem 

cosplay de astronautas para todo o mundo 
ver. É a ascensão da extrema-direita face 
a governos e instituições que continuam 
a deixar centenas na precariedade, no 
desemprego e na pobreza; o incremento 
da discriminação, do ódio e do desespero. 
Já temos pequenos vislumbres de que 
não é um golpe final e glorioso, mas sim 
uma destruição lenta e morosa. O colapso 
não é um momento congelado no tempo: 
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é a consequência de um caminho que, 
infelizmente, continuamos a trilhar.
 Antes de se debruçarem 
verdadeiramente sobre o modelo em si, os 
autores do LTG exploram as perspetivas 
humanas. Num gráfico com as variáveis 
“espaço” (família/comunidade/nação/
mundo) e “tempo” (semanas/anos/própria 
vida/vida das gerações futuras), encaixam 
todas e quaisquer preocupações humanas 

que possam alguma vez estar presentes e 
que dependem do espaço geográfico que 
ocupam e de quão longe se estendem no 
tempo. As preocupações de cada um são 
altamente influenciadas pela sua perspetiva, 
que, por sua vez, é moldada pela sua cultura, 
a sua experiência passada e a urgência dos 
problemas que necessita ver resolvidos e 
que tem de enfrentar. A maior concentração 
de preocupações (ou seja, as que afetam a 

vasta maioria das pessoas) está presente 
no canto inferior esquerdo do gráfico: estas 
são as pessoas com preocupações a curto-
prazo, que gastam a maioria do seu tempo 
a tentar sustentar-se a si e às suas famílias. 
Regra-geral, quanto mais as preocupações 
se estendem no espaço/tempo, menor é o 
número de pessoas que se deixa inquietar. 
Não deve ser uma surpresa, então, que, 
mesmo neste momento, a maior parte dos 

indivíduos ainda não consiga pesar 
verdadeiramente o que significa 
o colapso, consequência das 
alterações climáticas. A alienação 
e a exploração capitalista não o 
permitem, e isso foi algo que aprendi 
muito antes de ter lido o Manifesto. 
 Quando tinha cerca de 11 anos, 
numa tentativa de aliviar o meu (já 
presente) pequeno desconforto 
existencial, foi-me oferecido um 
livro que explorava ao pormenor 
(adivinharam) inúmeras maneiras de 
como a sociedade podia colapsar. 
Desde um novo crash da bolsa às 
alterações climáticas, existia um 
colapso factualmente possível para 
todos os gostos. Em retrospetiva, 
acredito que o intuito fosse retirar 
dessa análise exatamente quão 
infindáveis e improváveis eram 
todas essas hipóteses, e quão inútil 
deve ser passar o pouco tempo 
que temos nesta vida a tentar 
prevenir uma sociedade tão frágil 
de quebrar. No entanto, tenho de 
admitir: se esse era o objetivo do 
livro, passou-me completamente 
ao lado, e ainda virou à esquerda. 
Em frente dos meus olhos, tinha 

um catálogo brilhante e detalhado de tudo 
aquilo que alguma vez poderia correr mal. 
De repente, ganhavam corpo todos os 
medos que antes eram disformes. Vinham 
com números e estatísticas e estudos e 
fontes e, por mais mirabolantes que fossem, 
todas as narrativas tinham as mesmas 
personagens: nós. Simultaneamente heróis 
e vilões, mas sempre participantes no rodar 
das engrenagens que não acreditávamos 
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alguma vez poderem enferrujar. O “fim do 
mundo” deixou de parecer muito menos 
uma conspiração ou uma ideia extrapolada, 
saída de uma qualquer história de ficção 
científica, e tornou-se muito mais uma 
realidade quase palpável - parecia tão 
distante, mas, na verdade, estava tão perto. 
Como o calor que emanava das chamas que 
consumiram Ícaro, a qualquer momento, 
podíamos também deixar de perceber 
quando era tarde demais, e só deixar cinzas.
 Subitamente de caras com a 
dicotomia entre a dimensão e complexidade 
da experiência humana e a facilidade com 
que esta pode desaparecer sem qualquer 
rasto, entrei em pânico. Senti-me pequena, 
impotente, desesperada. O que é que uma 
criança pode fazer, sozinha, sentada com um 
livro aberto algures num ponto geográfico, 
para salvar o mundo? E será que o mundo 
pode ser salvo? Não conseguia parar de 
pensar que tudo aquilo que conhecemos e o 
que ficou por conhecer, todas as descobertas 
e retrocessos, ditaduras e revoluções, 
toda uma História construída ao longo de 
milhares de anos - e que parecia tao sólida 
e segura - pode desaparecer com o cair de 
um alfinete. Desde os grandes nomes sobre 
que ainda lemos nos livros àqueles que nos 
sabem a casa e a conforto: todos serão, um 
dia, ditos pela última vez. Quando o mundo 
acabar, o que é que acontece às conexões 

que sentimos e a tudo aquilo que pensámos 
e não dissemos? O que resta do que somos 
e amamos? Alguma vez teremos algo mais 
real do que o presente? 
Muitas vezes, ouvi que tinha de virar a 
página. O que é suposto é continuarmos a 
acordar de manhã, a ir às aulas, a sair para 
ir trabalhar, estar com os amigos e a fazer 
planos. O objetivo é sobreviver dentro 
do sistema, não é? Mais do que isso: ter 
sucesso, correto? O que quer que isso 
queira dizer. 
 Eventualmente, por força do acaso 
ou intenção do destino, inteirei-me do que 
era verdadeiramente inútil: viver em fuga. 
A nossa geração já não pode escapar a 
enfrentar um mundo desconhecido, à mercê 
de desastres naturais. Por mais confortável 
que seja viver na bolha, a verdade continua 
cá fora, à nossa espera, e tende a não ser 
suave quando atinge. Todos nós, mais 
cedo ou mais tarde, vamos ter de encarar 
o presente. Porque como é que se planeia 
um futuro que não se sabe ter? Como é que 
sonhamos com o chão a fugir-nos dos pés? 
 À semelhança de muitos outros, 
demorei a compreender que a verdadeira 
mensagem da ciência sobre as alterações 
climáticas e o colapso da civilização não 
era um buraco-negro de existencialismo 
e impotência, mas sim uma mensagem de 
esperança. Não estamos condenados. O 
“estado de equilíbrio” pode ser atingido, o 
que significa que é cientificamente possível 
criar uma economia que sirva o planeta e 
as pessoas, em que os recursos e a riqueza 
sejam redistribuídos a fim de garantir uma 
vida digna a todas as pessoas. A palavra-
chave é adaptação. Os nossos hábitos 
têm de mudar - e isso não é sinónimo de 
veganismo global, já que a esmagadora 
maioria de emissões de G.E.E.’s são 
responsabilidade das grandes empresas 
e da indústria petrolífera. Os autores 
obrigam-nos a olhar para os hábitos que 
temos no que toca à ação face aos nossos 
representantes políticos, na participação 
da nossa comunidade, nas interações que 
temos com os outros e com o planeta, 
naquilo que aceitamos sem questionar.



 “Crescimento infinito é impossível 
num planeta com recursos finitos” era 
tão verdade há 150 anos atrás, como há 
50, e como é hoje. O modo de produção 
capitalista, cuja única motivação é o lucro, 
depende da exploração exaustiva e nociva 
das pessoas e do planeta para continuar a 
sua demanda por crescimento sem fim. Nas 
palavras do Professor Jorgen Randers, “a 
economia do livre mercado não vai resolver 
o problema. O problema será resolvido nos 
sítios com uma presença forte do Estado. 
Não vamos conseguir apoiando a economia 
de mercado liberal, mas sim uma [economia] 
em que as pessoas têm o poder de construir 
uma resposta inteligente e de longo prazo”. 
Não sendo possível prever qualquer tipo de 
modelo formal exato de condições sociais 
no estado de equilíbrio, nem adivinhar que 
tipo de estruturas ou formas de organização 
a humanidade conseguirá erguer com estas 
condições, os autores acreditavam que “a 
evolução de uma sociedade que favorece a 
inovação e o desenvolvimento tecnológico, 
uma sociedade baseada na igualdade e na 
justiça, é muito mais suscetível de evoluir 
num Estado de equilíbrio global do que 
no estado de crescimento que estamos a 
viver hoje.”. Foi assim que o LTG se tornou 
numa das bases de um movimento que 
defende a criação de uma sociedade para 
o bem-estar social e ecológico, ao invés da 
expansão capitalista e do lucro: Degrowth 
(Decrescimento). O seu propósito é alcançar 
uma organização económica, política 
e social voltada para a garantia de uma 
vida humana com qualidade e bem-estar, 
uma reconfiguração drástica dos modos 
de produção e consumo - que implique 
uma libertação daquele que é o padrão de 
desenvolvimento ocidental e possibilite a 
autodeterminação dos países do Sul Global 
- e um desenvolvimento económico e 
tecnológico democrático e harmonioso com 
os limites do planeta (soa familiar?). 
 Enquanto jovens, o futuro que se 
estende a nossos pés não é aquele que 
nos prometeram. O emprego estável e a 
construção de uma carreira, o privilégio de 
envelhecer ao lado dos que nos são mais 

queridos, as aspirações e sonhos que ainda 
queremos concretizar: tudo isso nos está a 
ser retirado. Não é fácil encarar que o que 
se avizinha é mais sobreviver do que viver. 
Há dias em que ainda me sinto a mesma 
miúda de 11 anos, tão impotente e perdida 
como antes. Nenhum de nós é imune a 
perder a esperança de vista, de vez em 
quando. Talvez seja essa a única forma de 
a encontrar verdadeiramente. Pode parecer 
que existe libertação em aceitar o colapso e 
deixarmo-nos ir com a corrente, mas, assim, 
continuaremos apenas à mercê da maré. 
A liberdade está em desprovermo-nos da 
ideia de que o mundo é cruel porque tem de 
ser, na ousadia de reclamar o nosso direito 
à felicidade. James Baldwin escreveu que 
“a criação mais perigosa da sociedade é o 
homem que não tem nada a perder”, e, quem 
sabe, poderá ser esse o grande trunfo da 
nossa geração. Se o “sistema perfeito” pelo 
qual tantos ainda juram está destinado a 
falhar enquanto o nosso futuro cai por terra, 
porque não atrevermo-nos transformar 
o presente? 
 Dizem que nos espera a destruição, 
que o nosso dia está a chegar ao fim. Se 
assim o é, perguntem a vocês mesmos: 
preferem apenas sucumbir na escuridão da 
noite ou criar o amanhecer?
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1. Na Alemanha, um incentivo à reciclagem é o sistema de reembolso de 
garrafas. As embalganes são decoradas com um símbolo circular que permite 
trocá-las por vales em supermercados. Entretanto, tornou-se costume local 
dos que convivem na rua deixar as suas garrafas por baixo dos caixotes do lixo 
– em vez de lá dentro – para que os mais necessitados as possam aproveitar. 
Na fila para uma discoteca, uma menina de não mais de seis anos vai cortando 
caminho com um grande saco de compras às costas. Já leva algumas garrafas 
consigo – umas de vidro, algumas de lata e poucas de plástico. Ao passar, 
carregada com um peso maior que o seu, deixa reações visíveis entre os que 
fazem tempo para entrar no club. Alguns, atrapalhados, começam a beber a 
cerveja à pressa para lhe darem a garrafa, enquanto a menina, claramente com 
habilidade para estas situações, despeja os restos de álcool de uma litrosa que 
encontrou num canto. Depois de uma última revisão pelo local, e já corcunda 
pela dimensão do saco, um senhor grita por ela para lhe dar uma moeda – 
comportamento que motivou o vizinho a fazer o mesmo. Sem responder, aceita 
a esmola, esboça uma simpatia e segue caminho. A noite ainda era longa.
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2. Numa praça populosa e popular em Berlim, centenas 
de turistas e locais apressam-se pelas lojas e atrações. 
Entre barulho de carros, metros, artistas de rua e várias 
conversas cruzadas, um pedinte encosta-se a um 
poste. Coloca um recipiente à sua frente e dispõe umas 
roupas no chão, para ser mais confortável quando se 
sentar. Já instalado, tira do bolso um saco com pão e dá 
uma trinca. Quando dá por si, está rodeado de alguns 
pássaros interesseiros e, convenhamos, com fome. O 
senhor, solidário com a causa dos pardais, partiu o pão 
em bocados pequenos, para que os pássaros pudessem 
comer sem esforço. Claramente agradados pelo gesto, 
aproximam-se dele e o mais sortudo tem direito a sentar-
se na mão do amigo.
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3. Nesta república, que ocupa um descampado protegido num centro urbano, as regras 
dominantes não são as ditadas pela sociedade. Aqui, os outrora excluídos formam clã e 
estabelecem os princípios da comunidade: solidariedade interna; hostilidade externa. O 
sentimento de revolta daqueles que se viram excluídos dos benefícios da maioria é legível 
por todo o perímetro: “A nossa casa não está à venda”, “habitação é um direito humano”, “não 
tentem quebrar-nos... ou vamos explodir”, “eles tentam expulsar-nos das nossas casas... mas 
não podem destruir a nossa solidariedade”. 
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 A estrada EN342 tem uma saída para 
a Rua da Parra que vai dar à Rua do Forno. 
Aí, encontra-se uma pequena casa de xisto, 
algumas vezes encontrada por visitantes 
das aldeias das redondezas, de um casal - 
que tem mais anos juntos do que paciência 
-, e o seu filho mais novo. No término da 
estrada, já em pedra de calçada, a porta 
encarnada da entrada chama a atenção. 
As duas divisões logo à vista são a sala, 
com dois sofás de couro castanho-claro, 
que cada vez que se movimenta fazem 
mais barulho do que a Idália irritada com 
o gato vadio. Nas suas costas, um pano 
redondo branco com bordados verdes que 
formam flores e ervas, parte do enxoval 
já meio perdido. Os detalhes esverdeados 
condizem com os candeeiros de luz fosca 
no teto, que costumavam ser amarelos, 
mas o marido da Idália nunca fez questão 
de tratar do problema do bolor no tecido do 
abajur. Os dois sofás limitam o espaço, mas 
não impedem a existência de duas cómodas 
de madeira, cujo único propósito é apoiar 
as dezenas de molduras com fotografias 
de família, amigos e ainda uma com dois 
sujeitos desconhecidos que vieram com a 
moldura comprada na feira “Se paguei cinco 
euros, fico com a fotografia, se não tinha 
pagado dois e meio” justificou, na altura, 
a matriarca da casa. A televisão está num 
ângulo para que não doa o pescoço muito 
tempo quando estatelados no sofá, mas que 
também possibilite algum entretenimento 
quando se prepara refeições na cozinha. Por 
cima, e também porque permite que não 
haja uma terceira cômoda, suporta a figura 
de São Cristóvão, mais o menino Jesus nas 
palhas, seja ou não Natal. 

 “Já falastes com ele hoje?” - lembra-se 
o Jorge, quando os anúncios surgem para 
interromper o seu programa. 
“Porque é que só decides falar comigo 
quando estou a bater a sopa? Que dizes?” - 
responde Idália 
“Se já falastes com o miúdo hoje!!” - esforça 
as suas costas para colocar o seu externo 
numa posição favorável a um volume mais 
elevado, se bem que a casa não precisa de 
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muito esforço.
“Então, claro que não. Não me liga há mais 
de uma semana, também não lhe vou ligar!” 
- esbraceja com a batedeira a mulher de 
cabelos pretos, cada vez mais brancos por 
cada dia que não recebe a chamada que 
deseja - “da última vez, lembras-te, disse-
nos que ia andar ocupado, muito ocupado. 
Olha, também eu ‘tou ocupada, ó caraças!” - 
mete mais couve na panela - “Não vou andar 
aí a lamuriar pelos cantos, tenho muito que 
fazer, depois também quando liga só fala 
da empresa e da empresa, não percebo 
metade do que diz, mas diz sempre ‘tou 
muito feliz, ‘tou muito feliz” - corta a cenoura 
freneticamente, sem amor ao seu polegar - 
“fala da bicicleta e como não andava aqui, 
porque eram muitos muitos, muitos montes 
mas lá é tudo muito plano e que não gasta 
dinheiro nenhum! Eu quero lá saber das 
planícies daquela terra, se não fossem estes 
montes tinha que ver o jardim lá da Helena 
do outro lado, sabes?” - aponta a faca para 
a janela da rua - “Aquele cheio de cores? 
Aquela porcaria nem devia ‘tar ali, é lá como 
os eucaliptos, qualquer dia arde com esta 
merda toda e depois quem tem de ligar aos 
bombeiros sou eu!”
“Idália… só te perguntei se tinhas falado 
com ele hoje” - do parapeito da parede, que 
dá da cozinha para a sala, a mulher olha-o 
com desdém e retoma a bater a sopa.  

 A sopa de legumes é um bem essencial 
em qualquer mesa portuguesa. Idália 
sabe-o, Jorge nunca questionou, só o filho 
mais novo, o Pedro, é que contesta o hábito. 
Esta contestação transtorna a Idália, porque 
sente que foi assim que tudo começou 
com o seu mais velho, o Alfredo. Primeiro 
desaparecia para lá dos montes, horas sem 
fim, mesmo depois das aulas, de seguida 
começou a criticar a sopa, daí descambou 
para desejos de ir para Lisboa, perder a sua 
“boa alma” e “boa-fé” que tanto custara aos 
seus pais a incutir, especialmente “nos dias 
de hoje”. Idália só pensava naquilo que a 
mãe lhe ensinara “com sopa na mesa, tudo 
se tem, tudo se faz” e nunca pensou que a 
sopa seria o que despoletaria a insatisfação 

do seu filho perante a vida que lhe deu.  

 O Alfredo, estatura média de homem 
português, não muito alto, não muito baixo, 
cabelo castanho-escuro e feições trancadas, 
que aligeiravam quando corria e corria por 
entre as vinhas. Começou a beber vinho 
tinto cedo, mas apercebeu-se de muita coisa 
um pouco tarde. Tal como qualquer rapaz ou 
rapariga da sua zona, o desejo de ir para a 
capital ou para o Porto falavam mais alto do 
que qualquer sopa aconchegante que lhes 
pusessem na mesa todas as noites. 

 “Puto, digo-te, aqui ou acabas o 
secundário e vais direito para a vinha ou 
bates com o pé e rumas ao litoral. Aqui não 
tens nada, o Zé no outro dia disse que ia 
fazer da tasca uma discoteca à noite, mas 
como se eu não conhecesse toda à gente 
que lá vai e como se a minha mãe não 
soubesse de tudo no dia a seguir” 
“Mas e os teus pais? Vais-te assim embora 
sozinho?” 
“Eu só consigo dar alguma coisa aos meus 
pais se me for embora. Ficar aqui acabaria 
comigo e com eles mais rápido. As saudades 
não matam, só aleijam.” 

 Esta conversa com o seu amigo de 
infância Vasco remoeu na sua cabeça e, 
nessa noite, decidiu começar o “desmame” 
para preparar os seus pais para a sua 
eventual saída: 
“Hoje não quero sopa.” 
“Ó rapazinho que dizes? Ai vais comer sopa, 
vais” - berrou Idália, sem prestar muita conta 
ao seu protesto
“Não vou.” 

 O problema era que não havia nada 
que o Alfredo adorasse mais do que a 
sopa da sua mãe. Na verdade, do que é 
que se pode gostar mais do que aquele 
quente caseiro que se conhece desde que 
começam a crescer os dentes? Aquele que 
tranquiliza a barriga e o espírito depois de 
um dia pesado? É como aspirina para a 
dor de cabeça, tónico para o gin, a cerveja 
para o futebol, as promessas vazias para a 
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também: “Raio da Helena…” pensava 
sempre que tentava aperfeiçoar a arte de 
bater uma sopa. Ganhou mais um bocadinho 
de mundo, mas quem conheceu acabaram 
por ser quem também veio dos montes e 
vales, sendo que as pessoas da capital já 
tinham as suas raízes e se contentavam com 
os seus legumes processados e alimentos 
geneticamente modificados. Roterdão era a 
sua próxima rota e aí, apesar de citadinos, só 
os holandeses é que saberiam o verdadeiro 
aconchego do que vem da terra e a sopa 
seria tudo o que sempre desejou. 

 “Sabes que lhe chamam Fred lá em 
Roterdão? É que ele nem é Frederico!” 
- A primeira chamada do seu filho, após 
assentar na Holanda, não foi recebida de 
bom grado. Nem a primeira, nem nenhuma 
que se seguiu, na verdade. 
“Idália, q’interessa isso? Ainda me bates 
demais a sopa com tanta fúria” - dizia o 
seu esposo, que olhava atentamente para 
o recente São Cristóvão acrescentado ao 
santuário por cima da televisão que, na 
verdade, o distraía dos seus programas. 

política - uma não vai sem a outra. Ele sabia 
que iria fazer falta, mas que algo muito 
maior o chamava. Na verdade, aquela sopa 
nunca lhe tinha dado nada senão conforto 
e pensava que sopa haveria em muitos 
sítios para além daquele. Aliás, haveria 
sopas por esse mundo fora que teriam mais 
legumes, legumes mais ricos, maiores que 
fortalecem, dão músculo, nutrientes e que 
aconchegariam, com certeza, mais e melhor. 
Aliás, os legumes da horta nunca mais foram 
os mesmos desde que a Helena começou 
a enfeitar o seu jardim, contaminou a terra 
toda. Por isso, enquanto que os seus pais e o 
seu irmão comiam os legumes severamente 
inferiores, o Alfredo só pensava “lá fora 
é melhor, lá fora é sem dúvida melhor 
que isto.”

 Já foi há dois anos que Alfredo foi 
trabalhar para o departamento de marketing 
de uma empresa de cerveja artesanal 
holandesa. Após ter concluído a licenciatura 
em Lisboa, apercebeu-se que os legumes de 
lá eram da horta da terra que teria deixado 
e que, assim, a capital não o satisfazia, 
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“Temos mesmo de ter esta chatice aqui a 
olhar para mim sempre que ligo a televisão?” 
“Não queres o teu filho abençoado? Já que 
não lhe dou alimento, nem abrigo, pelo 
menos dou-lhe rezas!”. 

 E o Fred lá aguentou dois anos. 
Conseguia pagar bem a sua casa com um 
salário que lhe cobria isso, mais alguns 
jantares semanais, umas escapadinhas 
de fim de semana com os seus amigos de 
co-working e alguns portugueses que foi 
conhecendo, comprou uma boa bicicleta 
e raramente precisava de esperar pelos 
transportes quando necessitava. Até 
conseguia pagar os bilhetes de avião para 
o seu amigo Vasco o visitar - amigo que 
acabara por ficar em Portugal. 

 “Tens tudo, Alfredo. Conseguiste 
mesmo tudo.” - diz-lhe o velho amigo na sua 
casa estrangeira
“Não exageres, Vasco. Não vivo mal, 
verdade, mas também não vives assim 
porque não quiseste. Aliás, foste tu que 
me incutiste isto, se é que te lembras…” 

- encolhe os ombros enquanto acaba de 
preparar o jantar na cozinha que se liga à 
sala com fluidez 
“Certo, certo! Pá, mas é que eu, agora em 
Lisboa, sinto-me bem, mas tipo não consigo 
mais lidar com a procura de casas para mim 
e para a Maria. Não há um T2 que tenha a 
canalização toda sem ser o preço de um 
transplante de rim.” 
“Porque é que não sais como sempre 
quiseste?” 
“Porque ‘tou bem, sei lá. É o meu país, é a 
minha casa.” 
“Tu ‘tás em Lisboa, nem ‘tás em casa, vives 
a contar os cêntimos sem necessidade 
nenhuma, quando tiraste o curso comigo, 
fazes exactamente o que eu faço, só que 
mais 4 horas por dia” 
“A produtividade da empresa ‘tá em baixo 
agora…” - Vasco nem terminou a frase ao 
cuspir a sopa acabada de ser servida pelo 
seu amigo - “pá, isto ‘tá uma merda, que é 
que puseste aqui, meu?”. 

 O Fred, não há dúvida, que ganhou 
mundo em Roterdão, na sua empresa de 
cerveja artesanal e vivia confortavelmente. 
O que é que se quer para além disso? Não 
tinha preocupações, não contava o dinheiro 
todos os dias, tinha vizinhos com plantas 
bem tratadas e bonitas nas varadas ao 
seu lado, alguns até com a nova tendência 
dos microgreens que caíam sempre bem 
no tupperware que transportava para a 
empresa todos os dias para o seu almoço. 
Mas o Alfredo? Não o Fred, o Alfredo 
irritava-se todos os dias porque quando 
tentava dar uma garfada no mini tomate 
da horta do vizinho, escapava-lhe sempre 
e rebolava para fora de tão pequeno que 
era. O Alfredo voltou, pela primeira vez, por 
volta do Natal, à estrada EN342, que tem 
uma saída para a Rua da Parra, que vai dar 
à Rua do Forno. Na consoada, com a mesa 
atulhada de tudo o que era tradicional de 
Natal feito pela Idália, prestes a começar a 
comer, o Alfredo só pergunta: 

 “Mãe, não fizeste sopa?”
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