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«Não	é	clara	a	divisão	do	ensino	entre	politéc
nico	e	universitário».	Quem	o	diz	é	o	professor	
Almeida	Fernandes,	director	do	Departamento	
de	 Estruturas	 do	 LNEC	 e	 notável	 especialista	
na	área.	Para	ele	o	ISEL	constitui	um	caso	de	
sucesso,	quanto	à	sua		competitividade	e	exce
lência.	Em	entrevista	à	Politecnia,	o	investigador	
fala	 da	 importância	 da	observação	 técnica	de	
grandes	obras	e	diz	que	o	parque	habitacional	
lisboeta	está	degradado.

28	
Os	 espectáculos	 no	 átrio	 da	 Es
cola	Superior	de	Dança	são	cada	
vez	mais	um	espaço	de	experiên
cias	 coreográficas	 nas	 noites	 do	
Bairro	Alto.	Alunos,	professores	e	
coreógrafos	 reinventam	 todas	 as	
quartas	feiras	a	arte	de	dançar,	em	
espectáculos	irreverentes	e	provo
catórios.	A	 italiana	Teresa	Ranieri		
assina	 o	 mais	 recente	 sucesso		
deste	 ciclo	 «Under	 0º»,	 dando	
corpo	ao	projecto	dinamizado	pelo	
professor	Francisco	Pedro.
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A	Escola	Superior	de	Teatro	e	Cine
ma	acolheu	o	Festival	Internacional	
de	Banda	Desenhada	da	Amadora,	
o	 maior	 do	 país.	 Intitulada	 "Dese
nhar	a	Música",	a	exposição,	do	ar
tista	José	Gracês,	recria	momentos		
da	História	de	Portugal	e	recupera	
instrumentos	 musicais	 do	 século	
XV.

46
A	bailarina	Wanda	Ribeiro	da	Silva,	pio
neira	do	ensino	da	dança	em	Portugal,	
e	professora	da	ESD	é	a	protagonista	
desta	edição	da	Politecnia.	Apaixonada	
pelas	pedagogias	inovadoras	da	dança,	
a	bailarina	 fez	história	ao	participar	na		
1.ª	emissão	da	RTP.	
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ESTATUTO EDITORIAL

1. A revista Politecnia é uma publicação trimestral, editada pelo 
Instituto Politécnico de Lisboa, que assegura e disponibiliza 
informação de referência sobre a vida do IPL e a actividade das 
oito escolas que o integram;

2. A Politecnia respeita a Constituição da República e as leis que 
se enquadram nos direitos, obrigações e deveres da Imprensa, 
tendo em conta o Código Deontológico dos jornalistas. E 
compromete ‑se a respeitar os direitos e deveres inerentes à 
liberdade de expressão e ao direito a ser informado, observados 
que sejam os princípios consignados neste Estatuto Editorial;

3. A Politecnia rege ‑se por critérios de rigor e honestidade, sem 
dependências de ordem ideológica, política ou económica, no 
respeito integral pelos Estatutos e a Lei Orgânica do IPL; 

4. A Politecnia elege como público de referência as instituições 
(económicas, políticas e sociais) da sociedade civil e o corpo 
docente das oito escolas do IPL, e os alunos, pais e educadores 
em geral;

5. A Politecnia quer contribuir para a unidade do IPL e a afirmação 
da sua cultura própria, em prol do desenvolvimento em Portugal 
de um Ensino Superior de qualidade, apostado na qualificação 
profissional dos alunos;

6. A Politecnia diferencia os artigos de conteúdo opinativo dos 
artigos informativos e reserva ‑se o direito de interpretar 
e comentar, nos seus espaços de opinião, os factos e 
acontecimentos de âmbito educativo que se relacionem com a 
sua actividade;

7. A Politecnia está aberta à colaboração de todos os docentes 
do Instituto Politécnico de Lisboa que tenham contributos, no 
domínio da Educação, importantes que queiram partilhar;

8. A Direcção da Politecnia reserva ‑se o direito de não publicar a 
colaboração não solicitada, que considere não ter a qualidade 
pretendida;

9. A responsabilidade dos textos publicados é inteiramente 
assumida pelos seus autores;

10. A Politecnia participa no debate dos grandes temas da 
actualidade educativa, relacionados com o Ensino Superior, 
tendo em vista a discussão de questões de interesse para o IPL 
e a troca de ideias entre aqueles que se preocupam e dedicam 
ao seu desenvolvimento e prestígio.
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VAI	REALIZARSE	em	Haia,	Holan

da,	entre	4	e	5	de	Fevereiro	deste	

ano	a	Conferência	Internacional	da	

Rede	 de	 “Universities	 of	 Applied	

Sciences	(UAS)”.

Esta	 rede	 europeia	 de	 institui

ções	 de	 índole	 politécnica,	 que	

adoptou	a	designação	internacional	

de	 “Universities	 of	 Applied	 Scien

ces”	congrega	já	vários	países,	no

meadamente	 a	Alemanha,	 Áustria,	

Dinamarca,	 Estónia,	 França,	 Fin

lândia,	 Irlanda,	Lituânia,	Holanda	e	

Suíça.	Em	2008	Portugal	passou	a	

integrar	esta	rede	após	a	visita,	no	

início	 do	 ano,	 de	 uma	 delegação	

do	Conselho	Coordenador	dos	Ins

titutos	 Superiores	 Politécnicos	 	 a	

algumas	 instituições	europeias	que	

adoptaram	a	designação	de	UAS.

Todavia,	e	embora	o	nosso	es

tatuto	seja	o	de	um	membro	de	ple

no	direito	dentro	da	rede,	a	verdade	

é	que	não	foi	ainda	autorizada	pela	

tutela	a	designação	de	“Universities	

of	Applied	Sciences”	às	instituições	

politécnicas	 portuguesas,	 apesar	

de	 o	 Conselho	 Coordenador	 dos	

Institutos	 Superiores	 Politécnicos	

ter	apresentado	tal	pretensão.

Esta	mudança	 de	 designação,	

adoptada	 pelos	 países	 europeus,	

tem	 na	 génese	 o	 reconhecimen

to	 da	 inadequação	 de	 um	 ensino	

superior	 suportado	 exclusivamen

te	 por	 uma	 base	 tecnológica,	 tal	

como	 foi	concebido	para	Portugal	

há	 30	 anos.	 As	 mudanças	 estru

turais	profundas	que	se	operaram	

nas	 últimas	 décadas	 na	 Europa	

impuseram	 a	 reformulação	 deste	

princípio	 dando	 lugar	 a	 um	 novo	

paradigma,	 sustentado	 não	 ape

nas	por	uma	base	tecnológica,	mas	

também	 por	 uma	 base	 científica	

orientada	para	a	empregabilidade.	

Não	é	alheia	a	esta	nova	realidade	

a	deslocalização	das	indústrias	da	

União	Europeia	para	a	Ásia	e	para	

outras	regiões	do	mundo.

De	facto,	as	exigências	que	se	

colocam	à	União	Europeia	no	plano	

socioeconómico	por	perda	de	fac

tores	competitivos,	tais	como	mão

deobra	barata,	que	estão	a	 levar	

de	forma	sistematizada	à	desloca

lização	das	unidades	de	produção	

intensiva	 da	 Europa,	 devem	 ser	

supridas	por	forte	desenvolvimen

to	de	uma	cultura	de	investigação	

científica	nas	instituições,	que	seja	

capaz	 de	 incutir	 no	 aluno	 de	 en

sino	 superior	 capacidades	 para	 a	

inovação	e	para	a	criatividade,	de	

modo	a	que,	uma	vez	inserido	em	

ambiente	 produtivo,	 possa	 criar	

alto	valor	acrescentado.

Ora,	é	 isso	que	se	pode	espe

rar	 e	 se	 deve	 exigir	 a	 todo	 o	 en

sino	 politécnico	 europeu	 a	 fim	 de	

que	ele	desenvolva	a	sua	capaci

dade	e	potencial	nos	domínios	da	

investigação	 científica	 aplicada,	

incorporandoa	 em	 contexto	 pe

dagógico,	ajudando	desta	forma	a	

sociedade	europeia	a	manter	e,	se	

possível,	melhorar	o	seu	nível	so

cioeconómico.

Esta	 mudança	 de	 paradigma	

no	ensino	politécnico	é	simboliza

da	através	desta	nova	designação	

“Universities	of	Applied	Sciences”,	

conferindolhe,	assim,	maior	com

petência	e	visibilidade	quer	no	pla

no	nacional	quer	no	plano	interna

cional.	Tornase,	por	isso,	urgente	

que	 Portugal	 também	 adopte	 a	

designação	 de	 UAS	 para	 o	 en

sino	 politécnico,	 sob	 pena,	 se	 o	

não	 fizer,	 de	 ficarmos	 em	 grande	

desvantagem	competitiva	face	aos	

nossos	parceiros	europeus.	

Universidades	de	Ciências	Aplicadas

L.	M.	Vicente	Ferreira

Torna-se urgente que 
Portugal também adopte a 
designação de Universities 
of Apllied Sciences para o 

ensino politécnico, sob pena, 
se o não fizer, de ficarmos 
em grande desvantagem 

competitiva face aos nossos 
parceiros europeus 
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	“Nos	Otros”
à	prova

“NOS	Otros”,	um	filme	imaginado,	
produzido	 e	 realizado	 por	 finalis
tas	 da	 Escola	 Superior	 de	 Teatro	
e	Cinema,	foi	exibido	no	dia	aberto	
da	 escola,	 como	 forma	de	 dar	 as	
boas	vindas	aos	novos	alunos.	Os	
relacionamentos	humanos,	os	en
contros	 e	 desencontros,	 estão	 na	
base	do	argumento.

As	 histórias	 cruzamse	 todas,	
directa	 ou	 indirectamente:	 Susana	
veio	do	Porto	para	Lisboa	à	procura	
de	 independência;	 Lourenço	é	 seu	
vizinho	e	músico	e	gasta	as	poucas	
horas	passadas	em	casa	a	tocar	sa
xofone;	Francisca,	com	uma	agenda	
profissional	muito	preenchida,	nem	
sempre	 tem	 tempo	 para	 o	 João,	 o	
namorado;	e	Juan,	que	veio	de	Bar
celona	 a	 carpir	 uma	 traição,	 com	
um	projecto	de	fotografia,	aluga	um	
quarto	em	casa	de	Francisca.

E	há	ainda	Marta,	actriz	e	mãe,	
casada	com	Luís,	advogado	de	su
cesso.	Depois,	Mário	conhece	Mar
ta	numa	festa	e	descobre	que	nem	
tudo	se	controla.	Confrontadas	com	
os	seus	limites	vemos,	ao	longo	da	
história,	 como	 cada	 personagem	
tem	capacidade	para	sobreviver.	

Já	 anteriormente	 mostrado	 na	
Cinemateca	Portuguesa,	“Nos	Otros”	
reúne	uma	equipa	de	28	alunos,	qua
tro	 professores,	 três	 elementos	 do	
gabinete	 de	 produção	 de	 teatro	 da	
Escola	Superior	de	Teatro		e	Cinema	
e	a	mestra	do	guardaroupa.

ESCS	volta	ao	Estoril	Film	Festival

A	actriz	francesa	Catherine	Deneuve	foi	a	estrela	do	Festival

OS	ALUNOS	da	Escola	Superior	de	
Comunicação	Social,	voltaram	a	ter	a	
oportunidade	de	fazer	a	cobertura	no
ticiosa	do	Estoril	Film	Festival	08,	que	
decorreu	de	14	a	22	de	Novembro.	O	
bom	desempenho	obtido	pela	ESCS	
na	edição	do	Festival	do	ano	passa
do	 levou	 a	 que	 o	 realizador	 Paulo	
Branco,	director	do	evento,	 voltasse	
a	convidar	a	escola	para	a	realização	
de	 toda	 a	 cobertura	 do	 Festival.	 A	
equipa	de	produção,	coordenada	pe
lo	professor	da	ESCS	Ricardo	Flores,	
incluiu	 dezasseis	 alunos	 dos	 cursos	
de	Audiovisual	Multimédia	e	Jornalis
mo	e	diverso	equipamento	audiovisu

al,	 responsáveis	 pela	 produção	 dos	
conteúdos	 que	 este	 ano	 passaram	
na	plataforma	MEO.			

Para	além	desta	equipa,	foram	vá
rios	os	alunos	da	ESCS,	que	através	
do	 Gabinete	 de	 Estágios	 da	 escola,	
foram	 inseridos	 na	 organização	 do	
Festival,	 colaborando	 directamente	
com	os	organizadores	do	evento.				

A	 participação	 dos	 alunos	 no	
Festival,	proporcionoulhes	uma	ex
periência	 muito	 importante	 sobre	 o	
que	 é	 o	mercado	 de	 trabalho,	 num	
ritmo	muito	 intenso,	 os	 alunos	 tive
ram	que	corresponder	a	várias	soli
citações,	o	que	lhes	permitiu	ganhar	
uma	tarimba	que	lhes	será	muito	útil	
no	seu	futuro	profissional.

Também	os	alunos	de	cinema	da	
Escola	Superior	de	Teatro	e	Cinema	
foram	convidados	a	mostrar	os	seus	
trabalhos	 mais	 representativos,	 no	
Encontro	de	Escolas	da	7ª	arte	que	
decorreu	durante	o	certame.	

A	 apresentação	 da	 ESTC	 esteve	
a	cargo	do	professor	José	Bogalheiro,	
director	do	Departamento	de	Cinema,	
que	se	pronunciou	sobre	o	ensino	que	
nela	 se	 pratica.	 Os	 filmes	 “Por	 uma	
mão	cheia”,	“Morrer”,	“Aleluia”,	“Duas	
pessoas”,	 “Querido	Carlos	Alberto”	 e	
“The	Bowl”	 foram	 os	 trabalhos	 visio
nados,	 a	 que	 se	 seguiu	 um	 debate	
sobre	 o	 papel	 destas	 instituições	 na	
criação	cinematográfica.

Va
ne
ss
a	
de
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ou
sa
	G
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a	
de
	S
ou
sa
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ria
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ESCS	debate	tráfico	de	mulheres
A	 AMNISTIA	 Internacional,	 a	 Fox	
International	 Channels	 e	 a	 Escola	
Superior	de	Comunicação	Social	as
sinalaram	o	Dia	Internacional	para	a	
Eliminação	da	Violência	sobre	a	Mu
lher,	com	a	tertúlia	“O	tráfico	de	Mu
lheres	para	Redes	de	Prostituição”.

Da	 mesaredonda	 fizeram	 parte	
Manuela	Góis,	da	União	de	Mulheres	
Alternativa	 e	 Resposta;	 Margarida	
Martins,	da	Associação	das	Mulheres	
contra	 a	 Violência;	 Marta	 Crawford,	
sexóloga;	e	o	moderador	Pedro	Kru
penski,	 da	 Amnistia	 Internacional.	
Durante	a	tertúlia	ficou	claro	que	esta	
temática	é	um	problema	que	merece	
a	preocupação	de	 todos,	 e	Portugal	
não	 é	 excepção.	 “É	 necessário	 ter	
consciência	 de	 que	 este	 problema	
envolve	 mulheres	 portuguesas,	 que	
o	aliciamento	é	fácil,	e	que	as	redes	
em	 Portugal	 estão	 activas”,	 refere	
Margarida	Martins.	

Durante	o	encontro	os	participan
tes	 foram	 sensibilizados	 para	 a	 ne
cessidade	de	intervenção,	da	tomada	
de	 consciência	 para	 esta	 realidade.	
Foi	reforçada	a	ideia	de	que	é	urgente	
uma	intervenção	activa	e	permanen
te,	que	a	pessoa,	enquanto	ser	 indi
vidual,	deverá	pensar	em	 formas	de	
combater	 este	 flagelo	 social.	 Dados	
estatísticos	 demonstram	 que	 80	 %	
das	pessoas	traficadas	são	mulheres	
e	crianças.	Para	Pedro	Kupenski	“os	
direitos	humanos	só	serão	universais	
quando	todos	os	indivíduos	tomarem	
consciência	de	que	têm	responsabili
dade	no	seu	cumprimento”.

As	causas	e	origens	do	tráfico,	as	
possíveis	soluções	e	a	reflexão	sobre	
o	 papel	 da	 mulher	 enquanto	 vítima	
foram	 questões	 debatidas	 durante	 a	
tertúlia.	A	preocupação	por	este	tipo	de	
temáticas	fezse	sentir	na	participação	
dos	alunos.	Para	a	estudante	Nídia	Fa
ria	muitas	das	soluções	podem	passar	
pela	sala	de	aula.	“Podese	discutir	es
te	tipo	de	temáticas	nas	aulas,	visionar	
séries,	como	esta	que	passou	hoje,	a	
Matrioski,	que	expõe	cenas	que	retra
tam	o	tráfico	de	mulheres”.

Durante	 o	 encontro,	 Marta	 Cra
wford	deu	o	seu	contributo	como	sexó
loga,	considerando	que	muitas	destas	
questões	estão	relacionadas	com	a	se
xualidade,	com	estereótipos	que	estão	
enraizados	 na	 nossa	 sociedade.	 “Há	
fortes	 desigualdades	 nos	 papeis	 fe
mininos	e	masculinos,	que	é	passado	
de	gerações	em	gerações,	na	própria	
educação	que	depois	reputase	nas	vi
vências	de	hoje	em	dia”.	conta.

Para	Pedro	Krupneski,	 a	 escolha	
da	Escola	Superior	 de	Comunicação	
Social	 como	 local	 de	 debate	 deste	
tipo	de	 temáticas	 fez	 todo	o	sentido,	
porque	“sendo	uma	escola	de	Comu
nicação,	onde	desejavelmente	muitos	
dos	estudantes	da	instituição	vão	ser	
comunicadores,	 é	 necessária	 a	 sen
sibilização	 para	 a	 problemática	 da	
igualdade	de	direitos”.	

Para	o	moderador	da	tertúlia,	o	ob
jectivo	foi	cumprido	já	que,	embora	mui
ta	coisa	tenha	ficado	por	dizer,	foram	to
cados	os	pontos	essenciais.	E	o	público	
participou	e	ficou	sensibilizado.

O	presidente	do	conselho	directivo	da	ESCS,	António	Belo,	acolheu	os	participantes	

Aluno	da	Dança	
premiado	na	
Alemanha

O	 BAILARINO	António	 Cabrita,	 re
cémlicenciado	pela	Escola	Superior	
de	Dança,	colaborou	no	projecto	Pri
vate	Spaces,	da	coreógrafa	Silke	Z.,	
galardoado	na	Alemanha	com	o	Pré
mio	de	Dança	Colónia	2008.	Já	em	
2006,	 o	 bailarino	 havia	 trabalhado	
com	esta	artista,	coreógrafa	no	pro
jecto	Colina,	que	tem	o	objectivo	de	
promover	a	interacção	de	várias	ex
pressões	 artísticas,	 destacandose	
a	dança.	Silke	Z.,	nascida	em	1970,	
vive	 e	 trabalha	 em	 Colónia,	 como	
coreógrafa	independente,	estando	o	
seu	trabalho	quase	sempre	associa
do	à	exposição	pública	do	corpo.

No	 caso	 do	 espectáculo	 Priva
te	Spaces,	a	audiência	entra	numa	
caixa	negra	sem	cadeiras,	para	tor
nar	mais	intimista	a	relação	entre	o	
público	 e	 os	 bailarinos.	 Os	 corpos	
dos	 intérpretes	podem	ser	 tocados	
sob	 proposta	 de	 António	 Cabrita,	
que	 fala	directamente	com	o	públi
co.	O	 resultado	é	um	 trabalho	que	
envolve	 cinema	 e	 performance,	
numa	dinâmica	entre	o	real	e	a	fic
ção,	na	qual	os	bailarinos	estão	no	
centro	de	um	jogo	de	proximidade	e	
distância,	controle	e	perda.	

O	 ano	 de	 2008	 foi	 particular
mente	atribulado	para	o	jovem	bai
larino	 que	 participou	 numa	 série	
de	 projectos	 nacionais	 e	 interna
cionais,	entre	os	quais	a	Quinzena	
da	Dança	de	Almada.
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INSERIDO	no	ciclo	de	espectáculos	“Átrio”	a	
Escola	Superior	de	Dança	apresentou	em	De
zembro,	as	coreografias	de	quatro	alunos	fi
nalistas,	que	abordaram	temas	recorrentes	na	
sociedade	actual,	tais	como	o	amor,	a	rotina,	a	
guerra	dos	sexos	e	alguns	traumas	femininos.

Os	 espectadores	 são	 convidados	 a	 in
teriorizar	situações.	Como	a	de	uma	mulher	
que	continua	presa	ao	amor	do	seu	passado,	
sem	conseguir	viver	o	presente	na	totalidade.	
E	 surgem	 as	 perguntas:	 poderá	 um	 passa
do	ser	 tão	 forte	e	negativo	ao	ponto	de	nos	
bloquear?	 qual	 a	 influência	 de	 um	 passado	
devastador	 nas	 nossas	 vivências	 actuais?	
a	 mulher	 (aquela	 mulher)	 tenta	 realmente	
livrarse	desse	passado	ou	será	esta	a	única	
forma	de	se	manter	ligada	ao	seu	amor?

No	fim	fica	a	ideia	de	que	a	felicidade	se	
constrói,	 se	 pode	 construir.	 E	 a	 certeza	 de	
que	para	se	sair	dum	sofrimento	profundo	é	
preciso	querer.	E	para	além	de	querer,	ousar	
quebrar	hábitos	de	sentir	enraizados.

E	 há	 mais	 perguntas	 no	 ar:	 estarão	 os	
automatismos	criados	pela	máquina	a	tornar
nos	menos	emocionais?	aquilo	que	fazemos	
e	a	forma	como	o	sentimos	estará	alterado?	
Talvez	 seja	 verdade	que	nos	 comportamos,	
na	sociedade	actual,	quase	como	se	 fosse
mos	máquinas,	esquecendo	os	nossos	senti
mentos	e	os	alheios.

É	 fácil	 concordar	 com	 a	 ideia	 de	 que	 o	
aborto,	 a	 violação	 e	 a	 violência	 doméstica	
põem	em	evidência	as	fragilidades	da	mulher.	
Mas	 a	 reflexão	 não	 termina	 (não	 pode	 nem	
deve)	 terminar	 aí.	 Essas	 situações	 retratam	
fragilidades	 de	 uma	 sociedade	 que	 muitos	
consideram	desorientada	e	hipócrita.	E	voltam	
as	perguntas:	 será	a	mulher	 frágil	ou	será	o	
homem	ainda	mais	frágil	ao	ponto	de	não	ser	
capaz	de	lidar	com	as	suas	frustrações?	

Em	 palco,	 três	 mulheres	 representam	 o	
aborto,	 a	 violação	 e	 a	 violência	 doméstica,	
num	relato	intenso	sobre	como	vivem	psico
logicamente	estes	cenários.

O	convite	à	 reflexão	continua:	numa	so
ciedade	em	que	somos	vítimas	de	estereóti
pos	de	todo	o	tipo,	o	género	não	foge	à	regra;	
numa	sociedade	que	diz	defender	a	liberda
de,	 continuamos	 a	 ser	 comandados	 pelas	
aparências	 e	 pela	 aparência	 da	 aparência.	
E	um	homem	procura	quebrar	as	directrizes	
que	codificam	o	género	masculino	e	demons
tra	 que	 todos	 esses	 códigos	 simplesmente	
não	fazem	sentido.

Pensar	a

IPL	patrocina	Encontro	Audio

Filme	de	Rui	Goulart	apoiado	pelo	ISEL

O	CINEASTA	Rui	Goulart,	 formado	 pela	
Escola	 Superior	 de	 Cinema	 de	 Lisboa,	
fez	 a	 antestreia	 nacional	 da	 sua	 longa
metragem	«1.ª	Vez	16	mm»,	no	dia	4	de	
Novembro,	no	Cinema	S.	Jorge.	O	filme,	
que	contou	com	o	apoio	do	 Instituto	Su
perior	de	Engenharia	de	Lisboa,	onde	foi	
filmada	uma	das	cenas	mais	 relevantes,	
conta	a	história	de	Miguel,	um	realizador	
obstinado	que	quer	fazer,	sem	quaisquer	
apoios,	um	filme	sem	argumento,	intitula
do	Amizades	Coloridas.	
Há	 20	 anos,	 alunos	 finalistas	 da	 Es

cola	 Superior	 de	 Teatro	 e	 Cinema,	 entre	
os	quais	Rui	Goulart,	José	de	Pina,	José	
Leitão,	 Vítor	 Beja,	 José	 Brinco	 e	 João	
Cayate	produziram	e	realizaram	um	filme	
independente,	em	16mm,	marcado	por	um	
acidente	que	vitimou	o	actor	Bruno	Lavos.	
O	cineasta	tentou	agora,	recriar	essa	his
tória,	mostrando	a	falta	de	experiência	de	
uma	equipa	constituída	por	finalistas	de	ci
nema,	que	tentam	por	entre	muitas	peripé
cias,	descobrir	actores	e	obter	patrocínios	
para	o	projecto.	

A	equipa	percorreu	vários	pontos	do	país,	
escolhendo	ainda	Bordéus,	Paris,	Veneza	
e	Madrid	para	as	filmagens,	a	par	do	itine
rário	escolhido	para	o	filme	de	há	20	anos.	
Do	elenco	fazem	parte	João	D´Ávila,	Ade
laide	 João,	 António	 Vitorino	 de	 Almeida,	
Miguel	 Borges,	Ana	Afonso,	 Rui	Goulart,	
Ana	 Reis,	 José	 Miguel	 Monteiro,	 Sofia	
Fragateiro,	Rafael	Reis,	Victor	Mariquito	e	
Nuno	Modesto,	contando	ainda	com	a	par
ticipação	especial	de	Marisa	Paredes.
Na	 antestreia	 da	 longa	 metragem	 o	

público	 aderiu	 em	massa	 ao	 Cinema	 S.	
Jorge,	 onde	 Rui	 Goulart	 compareceu	
com	a	 sua	 equipa	 e	 alguns	 convidados.	
O	cineasta	disse	não	estar	nervoso,	até	
porque	 considera	 que	 a	 prova	 definitiva	
é	 a	 colocação	 do	 «1.ª	 Vez	 16	 mm»	 no	
circuito	comercial.	Tratase,	em	sua	opi
nião,	de	“um	filme	alternativo	e,	por	isso,	
mais	complexo,	sendo	o	sucesso	espera
do	muito	 relativo”.	Rui	Goulart,	com	 já	7	
filmes	 realizados,	acredita	que	o	público	
português	 é	 cada	 vez	 mais	 receptivo	 a	
este	tipo	de	cinema.		

O	realizador	Rui	Goulart	e	a	equipa	de	actores	na	anteestreia	do	filme	no	Cinema	S.	Jorge

COM	 o	 apoio	 do	 Instituto	 Politécnico	 de	
Lisboa,	 decorreu	 no	 Instituto	 Superior	 de	
Engenharia	de	Lisboa	o	10.º	Encontro	de	
Engenharia	 de	Áudio,	 em	parceria	 com	a	
Associação	Portuguesa	de	Engenharia	Áu
dio,	APEA	–	Secção	Portuguesa	da	Audio	
Engineering	Society,	AES.

A	sessão	de	abertura	contou	com	a	pre
sença	do	Presidente	do	IPL,	para	além	de	
várias	personalidades	de	mérito	internacio

nal	na	área	do	áudio,	que	abrilhantaram	as	
palestras	apresentadas.

Um	dos	momentos	altos	foi	a	participa
ção	do	cantor	Paulo	de	Carvalho,	acompa
nhado	 por	 alunos	 da	 Escola	 Superior	 de	
Música	 de	 Lisboa,	 no	 momento	 musical	
que	permitiu	mostrar	o	processo	de	realiza
ção	de	um	espectáculo.O	balanço	feito	pe
la	organização	foi	positivo	quanto	a	futuras	
parcerias	entre	universidades	e	empresas.
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Quatro	coreografias	de	alunos	finalistas
Eu	quero…	e	tu?	
Criador:	Mariana	Pimentel

Bloody	Mary
Criador:	Marcos	Faria

Eu	quero…e	tu?	baseado	no	romance	argentino	Boquitas	Pin
tadas	de	Manuel	Puig,	centrase	no	universo	do	amor	mal	su
cedido.	Em	palco,	uma	mulher	vive	um	presente	decadente	por	
não	 conseguir	 sair	 da	 nostalgia	 do	 passado.	 Este	 trabalho	 é	
dedicado	a	Danilo	Gennari.

Bloody	Mary	é	uma	peça	que	retrata	a	Mulher	nas	suas	fragilida
des,	indo	ao	encontro	de	temas	delicados	da	sociedade	contem
porânea	como	o	aborto,	a	violação	e	a	violência	doméstica.	Em	
palco,	três	mulheres	retratam	os	constrangimentos	e	as	emoções	
inerentes	à	violência	física	e	psicológica	de	que	são	vítimas.

O	que	é	o	género?	Nesta	peça	há	uma	descodificação	de	formatos	
de	 corpos	 e	 objectos.	As	 questões	 relacionadas	 com	 o	 género,	
tal	como	o	papel	que	a	sociedade	impõe	na	sua	codificação,	são	
abordadas	de	uma	forma	que	se	pode	tornar	abstracta.

Este	trabalho,	Turning	Into	an	Emotional	Human	Being,	do	cria
dor	António	Faria,	retrata	a	vida	quotidiana	na	sociedade	actual,	
questionando	o	paralelismo	existente	entre	a	rotina	humana	e	o	
automatismo	da	máquina.	

Turning	Into	an	Emotional...	
Criador:	António	Faria

¿género
Criador:	André	Soares

sociedade	contemporânea	a	dançar
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Projecto	Galpgeste	/	PDOSBus

ISEL	cria	melhor	segurança	
nas	bombas	de	gasolina

A	melhoria	na	segurança	dos	abastecimentos	nas	áreas	de	serviço	é	um	dos	ob
jectivos	da	parceria	de	investigação	e	desenvolvimento	estabelecida	entre	o	Insti
tuto	Superior	de	Engenharia	de	Lisboa	e	a	Galpgeste.	O	projecto	é	motivado	pela	
necessidade	de	uma	solução	integrada	de	segurança	com	foco	especial	no	contro
lo	dos	pagamentos	de	abastecimentos.

Texto de Luís Osório

UMA	 RESPOSTA	 mais	 ágil	 e	 mais	
competitiva	 (nomeadamente	ao	nível	
dos	 custos)	 ao	 desenvolvimento	 de	
novos	 serviços	 aplicacionais,	 permi
tirão	 uma	 gestão	 mais	 eficiente	 de	
uma	rede	de	postos/áreas	de	abaste
cimento.	E	é	isso	o	que	mais	interessa	
ao	parceiro	empresarial	do	ISEL.

A	 parceria	 com	 a	Galpgeste	 ini
ciouse	em	Novembro	de	2007,	com	
um	primeiro	projecto	com	o	objectivo	

de	estudar	 tecnologias	e	processos	
relacionadas	 com	 a	 segurança	 de	
postos/áreas	 de	 abastecimento	 da	
rede	Galp.	

Na	primeira	fase	do	projecto,	con
cluída	em	Maio	de	2008,	foi	proposta	
uma	 estratégia	 centrada	 no	 desen
volvimento	 de	 um	 bus	 de	 serviços,	
entretanto	 designado	 PDOSBus	
(Petrol	 Distribution	 Open	 Service	
Bus)	 o	 qual	 permitirá	 o	 desenvolvi

mento	 do	 sistema	 integrado	 de	 se
gurança	de	abastecimentos	e	outros	
serviços	aplicacionais	que	partilhem	
uma	infraestrutura	aberta	e	comum.	
Da	avaliação	dos	sistemas	e	proces
sos	em	operação	na	rede	de	abaste
cimento,	 emerge	 a	 necessidade	 de	
estabelecer	uma	estratégia	de	 inte
gração	entre	sistemas	heterogéneos	
(diferentes	 fornecedores	 e/ou	 dife
rentes	tecnologias).
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Uma	solução	existente,	associada	
ao	sistema	de	vigilância	por	câmaras	
de	vídeo	(CCTV)	com	reconhecimen
to	automático	de	matrículas	(através	
de	processo	de	 reconhecimento	 au
tomático	de	caracteres	–	OCR	optical	
character	 recognition),	 afigurouse	
aquém	das	expectativas,	 sendo	que	
o	 controlo	 da	 autorização	 de	 abas
tecimento	 continuou	 dependente	 de	
intervenção	 de	 um	 operador.	 O	 sis

tema	 de	 reconhecimento	 de	 matrí
culas	e	detecção	de	 fugas	 (base	de	
dados	de	matrículas	de	veículos	que	
abasteceram	sem	realizarem	o	paga
mento)	não	integra	com	o	sistema	de	
pagamento	 também	 conhecido	 por	
consola	(POS	–	Point	Of	Sale).	

Da	avaliação	e	do	desenvolvimen
to	de	uma	estratégia	para	um	sistema	
integrado	 de	 segurança	 considerou
se	a	necessidade	de	integração	entre	

os	dois	subsistemas	acima	referidos.	
No	entanto,	a	integração	ponto	a	pon
to	 tende	a	estabelecer	dependências	
de	 fornecedores,	 seguir	 padrões	 de	
integração	 únicos	 (soluções	 oneof
akind)	 com	 os	 custos	 elevados	 re
sultado	 da	 ausência	 de	 reutilização	
de	 componentes	 normalizadas,	 um	
aspecto	 muito	 importante	 no	 desen
volvimento	 de	 sistemas	 integrados	
complexos.	É	nesta	linha,	em	que	não	
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são	encontradas	soluções	inovadoras,	
seja	 como	 trabalhos	 de	 investigação	
aplicados	 em	 cenários	 semelhantes,	
seja	 como	 propostas	 de	 organiza
ções	 de	 normalização	 e	 ainda	 pro
dutos	 inovadores	 que	 pudessem	 ser	
equacionadas	 numa	 solução	 aberta	
e	multifornecedor,	 que	 é	 proposto	 o	
desenvolvimento	de	um	bus	aberto	de	
serviços,	especializado	para	sistemas	
de	 suporte	a	 soluções	 integradas	de	
gestão	 de	 postos/áreas	 de	 abasteci

mento.	A	 organização	 que	 no	 sector	
dos	 petróleos	 aparece	 como	 contri
buinte	fundamental	para	a	interopera
bilidade	 entre	 sistemas	 em	áreas	 de	
abastecimento	é	a	IFSF	(International	
Forecourt	Standards	Forum)	,	da	qual	
o	ISEL	entretanto	se	tornou	membro,	
não	responde	à	questão	colocada	pelo	
projecto.	Considerase	no	entanto	fun
damental	a	promoção	das	discussões	
levantadas	 pelo	 projecto	 PDOSBus	
junto	deste	fórum,	acção	que	será	de

senvolvida	numa	fase	posterior	e	em	
colaboração	 com	 a	 Galpgeste	 e	 ou
tros	 parceiros	 empresariais	 (com	es
pecial	interesse	para	fornecedores	de	
sistemas	 tecnológicos	 para	 redes	de	
abastecimento).

A	segunda	parte	do	projecto	decor
re	durante	o	ano	de	2009.	Numa	pri
meira	fase	com	piloto	em	duas	áreas	da	
Galpgeste	e	posteriormente	estendida	
a	 outros	 operadores.	A	 segunda	 fase	
tem	a	participação	da	Gasodata	para	
integração	do	controlo	de	pagamento	
de	abastecimento	com	a	consola.	Tem	
também	 a	 colaboração	 da	 Prosonic,	
com	a	disponibilidade	de	equipamen
to	para	avaliação,	seja	do	processo	de	
reconhecimento	 seja	 para	 a	 demons
tração	do	modelo	proposto	em	que	um	
sistema	 clássico	 de	 CCTV	 é	 dividido	
em	dois	subsistemas:	a	infraestrutura	
de	câmaras	de	vídeo	e	o	subsistema	
de	gestão	dos	processos	de	vigilância.

Mais	 uma	 vez,	 é	 de	 salientar	 o	
valor	inestimável	para	o	ISEL	de	uma	
parceria	com	a	Galpgeste,	sendo	que	
os	 desafios	 que	 nos	 são	 colocados	
permitemnos	 concretizar	 um	 quadro	
de	 desenvolvimento	 de	 diferentes	
linhas	de	 investigação	 com	a	partici
pação	de	finalistas	de	Licenciatura	e	
Mestrado	 no	 desenvolvimento	 dos	
seus	projectos	ou	teses.
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UM	dos	aspectos	 fundamentais	na	
estratégia	 de	 inovação	 desenvol
vida,	 validada	 por	 demonstrador	
e	 proposta	 como	 resultado	 da	 pri

Um	bus	aberto	de	serviços

meira	 fase	do	projecto,	é	o	desen
volvimento	 de	 um	 bus	 aberto	 de	
serviços.	 Este	 bus	 é	 formado	 por	
uma	 camada	 de	 middleware	 que	

integra	funcionalidades	reutilizáveis	
pelos	diferentes	sistemas/serviços.	
A	este	bus	 ligase	um	conjunto	de	
sistemas/serviços	 especializados	

Quem	é	quem	no	projecto
NA	sua	primeira	fase,	o	projecto	de	investigação	teve	a	participa
ção	do	Grupo	de	Investigação	Aplicada	em	Tecnologias	e	Siste
mas	de	Informação,	do	M2A	–	Grupo	de	Multimédia	e	Aprendiza
gem	Automática,	do	grupo	Grupo	de	Investigação	em	Electrónica	
de	Sistemas	e	de	Telecomunicações	e	do	grupo	de	Redes.	A	equi
pa	é	coordenada	por	Luís	Osório	e	Pedro	Mendes	Jorge,	sendo	
a	área	de	sistemas	de	informação	coordenada	por	Luís	Morgado,	
a	de	Electrónica	e	Telecomunicações	por	António	Serrador	e	a	de	
Redes	de	Comunicação	de	Dados	por	Vítor	Almeida.

Pela	Galpgeste	a	equipa	é	liderada	por	Joaquim	Lima	(Admi
nistrador)	e	conta	ainda	com	a	participação	activa	de	António	Ma
deira,	João	Dinis	Esteves	e	Paulo	Madeira,	de	entre	outros	con
tributos	fundamentais	para	o	desenvolvimento	da	cooperação	em	
I&D.	Tal	como	acontece	com	outras	parcerias,	cabe	ao	ISEL	a	res
ponsabilidade	 do	 desenvolvimento	 de	 questões	 de	 investigação	
que	possam	gerar	resultados	de	valor	para	a	Galpgeste	mas	para	
as	quais	é	fundamental	a	troca	de	conhecimentos,	principalmente	
a	experiência	nos	processos	de	gestão	de	uma	rede	de	abasteci
mento	de	combustíveis.

Tal	como	acontece	noutros	projectos	de	I&D,	participam	co
mo	bolseiros	os	alunos	Tiago	Garcia	do	Mestrado	em	Engenharia	
Informática	e	Computadores,	e	Ramiro	Marques	do	Mestrado	em	
Engenharia	 Electrónica	 e	 Telecomunicações	 do	 Departamento	
de	Engenharia	de	Electrónica	e	Telecomunicações	e	de	Compu
tadores	–	DEETC.	É	uma	oportunidade	de	excelência	para	que	
consolidem	as	competências	adquiridas	com	a	participação	na	
resolução	de	desafios	reais	e	inovadores. Luís	Osório
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no	apoio	à	execução	da	diversidade	
de	processos	associados	à	gestão	
da	segurança	de	uma	rede	de	pos
tos/áreas	 de	 abastecimento.	 Estes	
sistemas/serviços	 implementam	 in
terfaces	desenvolvidas	num	quadro	
aberto	a	serem	seguidas	pelos	dife
rentes	fornecedores.

Outro	aspecto	 importante	na	es
tratégia	 proposta	 é	 a	 separação	 do	
que	actualmente	se	designa	por	sis
tema	CCTV,	por	um	subsistema	que	
gere	a	 infraestrutura	de	 câmaras	e	
um	subsistema	com	serviços	de	ges
tão	do	processo	de	acesso	às	câma
ras,	gravação	e	outras	 funcionalida
des	relacionadas	com	o	processo	de	
vigilância.	Esta	reorganização	permi
te	a	reutilização	de	câmaras	da	infra
estrutura	 em	 diferentes	 aplicações.	
No	 caso	 em	 avaliação	 no	 projecto,	
esta	reorganização	permite	a	utiliza
ção	das	câmaras	para	o	processo	de	
vigilância	e	para	o	processo	de	reco
nhecimento	de	matrículas.

Nesta	 linha	 foi	desenvolvido	um	
demonstrador	 onde	 são	 simulados	

os	 diferentes	 sistemas/serviços.	
Neste	 demonstrador	 considerase	
que	 o	 sistema	 de	 reconhecimento	
de	 matrículas	 coopera	 com	 o	 sis
tema	de	gestão	de	abastecimentos	
que	por	sua	vez	coopera	com	o	sis
tema	de	pagamento	(consola).

Sempre	que	um	veículo	abastece	
com	póspagamento	manual	o	ope
rador	tem	que	previamente	autorizar	
a	 bomba,	 em	 resposta	 ao	 levantar	
da	agulheta.

Sempre	 que	 um	 veículo	 abas
tece	é	mantida	uma	transacção	em	
aberto,	representada	por	um	objecto	
onde	consta	 informação	multimédia	
sobre	 o	 abastecimento,	 eliminada	
apenas	quando	o	pagamento	é	efec
tuado.	Se	como	resultado	do	abas
tecimento	de	um	veículo	não	existir	
um	 pagamento,	 o	 objecto	 de	 infor
mação	que	representa	a	transacção	
será	 acedido	 pela	 consola	 quando	
o	 veículo	 se	 posicionar	 numa	 ilha	
de	 abastecimento.	 Nesta	 situação,	
quando	 é	 levantada	 a	 agulheta	 o	
operador	tem	uma	indicação	na	con

sola	de	ausência	de	um	pagamento	
anterior,	não	 lhe	permitindo	desblo
quear	a	bomba	(ou	apenas	perante	
uma	operação	com	autorização	es
pecializada).

O	demonstrador	 teve	por	objec
tivo	 validar	 a	 estratégia	 proposta	 e	
servir	de	alicerce	ao	piloto	já	em	áre
as	de	serviço,	a	ser	desenvolvido	na	
segunda	fase	do	projecto.

A	1	de	Outubro	de	2008	realizou
se	na	APETRO	uma	reunião	promo
vida	 pela	 Galpgeste	 para	 apresen
tação	 dos	 resultados	 do	 projecto,	
tendo	sido	proposta	uma	estratégia	
de	extensão	da	participação	no	pro
jecto	dos	outros	operadores.	Nesse	
âmbito,	um	abastecimento	que	não	
é	 pago	 num	 operador	 deveria	 ser	
automaticamente	controlado	quando	
o	mesmo	veículo	tentasse	abastecer	
noutro	operador.	A	reunião	terminou	
com	uma	recepção	unânime	ao	pro
jecto	 tendo	 ficado	 acordado	 uma	
visita	 ao	 ISEL,	 a	que	 se	 seguiria	 o	
planeamento	da	extensão	da	inicia
tiva	ao	nível	da	APETRO.
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tes	e	reavivaram	histórias,	muitas	delas	
já	 esquecidas.	 Por	 entre	 corredores	
ouviamse	lamentos	como	era	difícil	ser	
professor	primário	nesse	tempo.

A	 iniciativa	 do	 encontro	 foi	 “bem	
acolhida,	 desde	 o	 primeiro	 momento	
pela	 direcção	 da	 Escola	 Superior	 de	
Educação”,	 diz	 Maria	 Idalinda	 Dias,	
uma	das	organizadoras	do	evento,	que	
fez	questão	de	 convidar	 a	 presidente	
do	 conselho	 directivo,	 e	 actual	 vice
presidente	 do	 Instituto	 Politécnico	 de	
Lisboa,	Lurdes	Serrazina,	a	descerrar	
a	 placa	 comemorativa	 do	 evento	 no	
jardim	interior	da	ESELX.	Na	ocasião,	

DE	NORTE	A	SUL	do	país,	nenhum	dos	
alunos	das	turmas	A	e	B,	de	1956/1958,	
do	Magistério	Primário	de	Lisboa	quis	
faltar	ao	encontro,	marcado	na	Escola	
Superior	de	Educação	de	Lisboa,	para	
comemorar	meio	século	de	curso.	

Hoje,	 em	pleno	Outono	da	 vida,	
vieram	 sozinhos	 ou	 acompanhados	
pelos	 filhos	 e	 netos.	 Debaixo	 dos	
braços	 traziam	 fotografias,	 daquele	
tempo,	na	esperança	de	reconhece
rem	caras	que	há	muito	não	viam.	

Emocionados,	 à	 medida	 que	 iam	
chegando,	à	Escola	Superior	de	Educa
ção	recordavam	os	tempos	de	estudan

Lurdes	Serrazina	congratulou	a	iniciati
va,	frisando	que	a	instituição	que	dirige	
é	feita	de	história,	da	qual	este	grupo	
de	professores	faz	parte.

Ainda	 muito	 jovens,	 com	 pouco	
mais	 de	 dezoito	 anos,	 ingressaram	
no	Magistério	Primário	de	Lisboa	para	
serem	 futuros	 professores	 primários.	
Hoje,	 meio	 século	 passado,	 a	 res
posta	é	unânime	quiseramno	ser	por	
vocação	e	não	se	arrependem	da	es
colha.	No	entanto,	 todos	 confessam,	
que,	naquele	tempo,	e	apesar	da	dig
nificação	 da	 imagem	 social,	 a	 remu
neração	de	um	professor	primário	era	

Eles	formavam	as	turmas	A	e	B	de	5658

Reviver	o	passado	na	ESELx
Comemorar	meio	século	do	fim	de	curso,	frequentado	no	antigo	Magistério	Primário,	
foi	o	que	levou	45	professores	a	reencontraremse	na	Escola	Superior	de	Educação	
de	Lisboa,	 legítima	herdeira	da	instituição	onde	se	formaram,	contribuindo,	com	a	
efeméride,	para	a	sua	história.	A	Politecnia	esteve	no	memorável	encontro	onde,	em	
ambiente	de	nostalgia	e	alegria,	se	recordou	os	tempos	de	estudante	e	os	desafios	
de	ser	professor	naquela	altura.

Textos de Bárbara Gabriel  l  Fotos de Clara Santos Silva

A	presidente	do	conselho	directivo	da	ESE,	Lurdes	Serrazina,	acolhe	os	veteranos	do	antigo	Magistério	Primário
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Casamento	nos	serviços	centrais
FOI	em	Benfica,	no	edifício	do	pensionato	
do	Magistério	Primário,	onde	hoje	é	o	edifí
cio	nobre	dos	serviços	centrais	do	Instituto	
Politécnico	de	Lisboa,	que	Maria	Célia	Du
rão,	antiga	aluna	do	Magistério,	se	casou.	

Dirigido	por	freiras,	o	pensionato	em	Ben
fica	funcionava	como	uma	residência	de	es
tudantes,	e	albergava	cerca	de	trinta	alunas.

A	 capela,	 de	 que	 já	 não	 há	 vestígios,	
localizavase	no	portão	à	entrada	e	 todos	
os	dias	era	lá	que	se	celebrava	a	missa	e	
onde	 as	 freiras	 faziam	 questão	 de	 deixar	
umas	bolachinhas	para	o	padre.	O	 jardim	
e	o	lago	com	peixes,	que	a	professora	tão	
bem	se	recorda	e	que	ainda	hoje	se	man
tém,	serviram	de	cenário	para	as	habituais	
fotos	de	casamento.

O	copo	de	água,	fornecido	pela	paste
laria	Nilo	de	Benfica,	 foi	servido	no	refei
tório	do	pensionato	localizado,	juntamente	
com	as	salas	de	estudo	no	r/c	do	edifício.	
As	camaratas	eram	no	1.º	andar.	Apesar	
das	 saudades	 dos	 pais	 que	 estavam	 no	

Alentejo,	Maria	Célia	Durão	diz	ter	pas
sado	no	pensionato	os	momentos	mais	
felizes	da	sua	vida	“eram	como	uma	fa
mília”.	Talvez	 por	 isso	 a	 professora	 te
nha	por	 lá	ficado	mesmo	depois	de	 ter	
terminado	o	curso.	

Ao	 lado	 do	 pensionato,	 onde	 actu
almente	funciona	um	infantário,	vivia	o	
director	do	Magistério	Primário,	Octávio	
Neves	Ordonnat.

+

As	turmas	A	e	B	do	antigo	Magistério	Primário	de	Lisboa	do	curso	de	5658

muito	 baixa	 comparada	 com	 a	 de	muitos	
operários	 e	 a	 de	 trabalhadores	 agrícolas,	
em	 certas	 regiões.	 Lúcia	Barreiros	 come
çou	a	desempenhar	funções,	como	tantos	
outros	 professores,	 no	 início	 de	 carreira,	
numa	aldeia	em	Alcoentre.	Os	mil	e	duzen
tos	escudos	que	recebiam	de	ordenado	não	
eram	suficientes	para	o	aluguer	do	quarto	e	
outros	gastos	essenciais.	Para	além	disso	
o	primeiro	pagamento	só	era	feito	no	Natal.	
Já	para	não	falar	dos	subsídios	de	férias	e	
de	Natal	que	não	existiam.

Apesar	 das	 vicissitudes	do	ofício,	 Lúcia	
Barreiros	nunca	deixou	de	leccionar	e	a	pai
xão	pelo	ensino	levoua	a	Moçambique	para	
colaborar	na	abertura	de	uma	escola.

Os	 professores	 tinham	 um	 extenso,	 di
fícil	 e	 exigente	 programa	 para	 ensinar.	 As	
crianças	aprendiam	a	geografia	de	Portugal,	
Angola	e	Moçambique;	as	linhas	férreas	do	
continente	e	do	Ultramar	e	os	reis	de	Portu
gal.	Tempos	em	que	os	castigos	maternais,	
permitidos	 nas	 aulas,	 incluíam	 umas	 pal
madas	no	traseiro	ou	nas	mãos.	

Relembrando	 os	 costumes	 obriga
tórios	 do	Magistério	Primário	 de	 Lisboa,	
alguns	professores	do	curso	de	1956/58	
fizeram	questão	de,	 no	dia	do	encontro,	
vestirem	bata	branca,	a	que	usavam	nos	
tempos	de	escola.

O	primeiro	 dia	 de	 aulas	 no	Magistério	
Primário	de	Lisboa	ficoulhes	na	memória.	
Maria	 Idalinda	 Jesus	 Alegria	 recordase,	
como	 se	 fosse	 hoje,	 da	 recepção	 do	 di
rector	naquela	data	em	funções,	professor	
Octávio	Neves	d’	Ordonnat.	Sentiuse	es
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MANUAL	Faria	faz	parte	do	grupo	mino
ritário	de	 rapazes	que	estudou	no	Ma
gistério	 Primário	 de	 Lisboa	 de	 1956	 a	
58.	Frequentava	a	turma	A,	a	única	que	
tinha	 alunos	 do	 sexo	 masculino.	 Para	
Manuel	Faria,	naquela	época	os	homens	
não	 queriam	 ser	 professores	 primários	
porque,	 para	 além	 do	 ensino	 ser	 “mal	
pago”	os	lugares	disponíveis	para	traba
lhar	eram	no	 interior	do	país	 “pelas	al
deias”.	“Eram	umas	desgraçadas”	diz	o	
professor,	“deslocavamse	de	comboio	e	
depois	iam	de	bicicleta	para	as	aldeias”.		
Manuel	Faria	deu	aulas	em	duas	cida
des:	 no	 Entroncamento,	 onde	 vivia,	 e	
em	Vila	Franca	de	Xira	onde	acabou	por	
fazer	a	sua	vida.

Em	 1958/59,	 recordase	 perfei
tamente,	 o	 valor	 do	 seu	 primeiro	 or
denado	 1.114$70	 (um	 conto	 cento	 e	
catorze	escudos	e	setenta	centavos).	
O	que	ganhava	não	chegava	para	os	
gastos	essenciais	obrigandoo,	duran
te	muitos	anos,	a	conciliar	a	profissão	
de	professor	primário	com	outros	bis
cates.	Deu	explicações	e	arranjou	um	
trabalho	à	noite	na	Marinha.

Apesar	 de,	 mais	 tarde,	 ter	 optado	
pelo	ensino	no	secundário,	Manuel	Faria	
não	tem	dúvidas	que,	a	passagem	pelo	
Magistério	Primário	e	o	privilégio	de	con
viver	com	o	director,	Octávio	das	Neves	
d’Ordonatt,	tiveram	uma	forte	influência	
no	seu	desempenho	como	professor.

Desterrados		
e	mal	pagos

tranha	ao	ser	tratada,	pela	primeira	vez	na	
vida,	por	senhora	dona.	

As	 alunas	mestras,	 como	 assim	 eram	
chamadas,	foram	obrigadas	a	substituir	os	
soquetes,	só	permitidos	aos	rapazes,	pelas	
meias	de	vidro.

Quem	 tivesse	 cabelo	 comprido	 devia	
habituarse	a	usálo	apanhado	e	as	pintu
ras	na	cara	não	eram	recomendadas.

Já	na	ginástica,	praticada	no	actual	salão	
nobre	da	ESE,	as	raparigas	vestiam	saia	cal
ça	e	ainda	usavam	um	culote	por	baixo,	diz	
Maria	Teresa	Tomé	em	tom	de	brincadeira.

Exigente,	 a	 admissão	 ao	 Magistério	
não	 era	 fácil.	 Numa	 prova	 global	 testa
vamse	 os	 conhecimentos	 dos	 futuros	
professores	em	história,	matemática,	por
tuguês	e	cultura	geral.	Na	altura	existiam	
professores	especializados	que	prepara
vam	os	alunos	para	este	exame.

Dos	 professores	 do	 curso	 de	 1956/58,	
houve	 quem	 ficasse	 para	 a	 história.	 Lúcia	

Barreiros	recorda	as	sonecas	que	o	profes
sor	de	Didáctica	fazia	na	sala	de	aulas.

No	intervalo	das	várias	disciplinas	que	
frequentavam,	 os	 alunos,	 numa	 pequena	
sala	de	convívio,	ouviam	 telefonia	que	os	
ajudava	a	passar	o	tempo.	

Já	nas	aulas	de	Educação	Musical	en
saiavam	o	hino	de	escola	que,	hoje,	ainda	
mostram	que	não	esqueceram.

Constituído	 por	 dois	 anos,	 o	 curso	
contemplava,	 na	 fase	 final,	 uma	 vertente	
prática	em	que	os	alunos	contactavam	de	
perto	com	as	crianças	das	escolas	primá
rias	 circundantes	 de	 Benfica.	 Por	 regra	
acompanhavamnos	à	hora	de	almoço,	e	
faziam	jogos	lúdicos	com	eles.

Um	 exame	 de	 saída	 permitialhes	 ter	
acesso	a	um	estágio	que	decorria	nas	es
colas	primárias	da	zona	de	Lisboa.

No	 final	 os	 diplomados	 assistiam	 à	
consagração	do	curso	em	Fátima,	numa	
reunião	a	nível	nacional.

Cinquenta	anos	depois	o	reencontro	à	porta	da	Escola	Superior	de	Educação	de	Lisboa
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A Grande Entrevista

Almeida	Fernandes	e	a	qualidade	do	ensino	superior

«Não	é	clara	a	divisão	do	ensino	
em	politécnico	e	universitário»

«O	ISEL	constitui	um	caso	de	sucesso	muito	interessante,	que	devia	ser	mais	ana
lisado»,	diz,	em	entrevista	à	Politecnia,	o	professor	Almeida	Fernandes,	Director	do	
Departamento	de	Estruturas	do	LNEC.	A	divisão	do	ensino	superior	em	politécnico	
e	universitário	não	é,	em	sua	opinião,	clarificadora.	«Éme	mais	fácil	distinguir	entre	
escolas	de	maior	e	menor	sucesso	ou	entre	um	ensino	de	maior	ou	menor	qualida
de»,	diz	o	especialista,	sem	receio	da	polémica.

Entrevista conduzida por Clara Santos Silva   l   Fotos de Paulo  Silveiro

POLITECNIA	 –	 Foi	 por	 a	 sua	mãe	
ter	sido	a	primeira	mulher	 inscrita	
na	Ordem	dos	Engenheiros	que	es-
colheu	ser	engenheiro?
ALMEIDA	FERNANDES	–	A	escolha	
da	engenharia	para	a	minha	carreira	
profissional	foi	de	facto	uma	opção	to
mada	por	mim	desde	muito	cedo,	ain
da	antes	dos	10	anos	de	idade.	Para	
tal	talvez	tenha	contribuído	o	facto	de	
ambos	os	meus	pais	serem	engenhei
ros	civis,	embora	o	meu	pai	tenha	se
guido	principalmente	a	carreira	militar.	
A	 situação	 tinha	no	meu	 caso	 talvez	
um	carácter	um	pouco	especial,	pois,	
ao	contrário	dos	meus	colegas	e	ami
gos,	 eu	era	o	 único	que	era	 filho	de	
uma	 engenheira,	 aliás	 da	 primeira	
engenheira	 licenciada	 em	 Portugal.	
Por	isso,	quando	perguntado	sobre	o	
que	é	que	eu	quereria	fazer	no	futuro,	
respondia	normalmente	que	queria	vir	
a	ser	engenheiro	como	a	minha	mãe.	
O	que	normalmente	fazia	sorrir	o	meu	
pai,	também	engenheiro	como	ela.	
POL.	 –	 E	 que	 influência	 exerceu	
sobre	si	um	pai	que	desempenhou	
papel	importante	nos	Caminhos	de	
Ferro	Portugueses?
A.	 F.	 –	 Ao	 contrário	 da	 minha	 mãe,	
que	 sempre	 exerceu	 actividades	 de	
engenharia	civil,	em	particular	na	área	
da	 engenharia	 de	 estruturas,	 o	 meu	
pai	 teve	 uma	 carreira	 mais	 variada.	
Ocupouse	mais	da	área	dos	transpor
tes	e	vias	de	comunicação,	no	estudo	
e	 planeamentos	 das	 infraestruturas	
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ferroviárias	 nacionais.	 Recordo,	 por	
exemplo,	que	foi	membro	fundador	da	
equipa	 técnica	que	estudou	e	projec
tou	 o	Metropolitano	de	Lisboa,	 e	 que	
pertenceu,	desde	o	início,	ao	Gabinete	
da	ponte	sobre	o	Tejo,	em	Lisboa.	Na	
área	estritamente	militar	foi	um	distinto	
oficial	do	Corpo	de	Estado	Maior,	antes	
de	ascender	a	oficial	general,	onde	foi	
Director	da	Arma	de	Engenharia.
POL.	–	E	foi	membro	do	Governo…
A.	 F.	 –	 Sim,	 em	 meados	 dos	 anos	
50,	 como	 Subsecretário	 de	 Esta
do	 e	 Ministro	 do	 Exército.	 É	 nesta	
situação	 que	 é	 confrontado	 com	 os	
acontecimentos	de	1961	em	Angola,	
altura	 em	 que	 se	 afasta	 de	 Salazar	
por	defender,	 juntamente	com	Costa	
Gomes,	 uma	 solução	 política	 e	 não	
apenas	militar.	Infelizmente	foi	preci
so	assistir	à	perda	de	Goa	e	a	mais	
de	13	anos	de	guerra	em	África,	pa
ra	virem	finalmente	a	compreender	a	
razão	da	sua	atitude.	É	no	consulado	
de	Marcelo	Caetano	 que	 o	meu	 pai	
se	 dedica	 arduamente	 à	 tarefa	 de	
recuperação	 e	 modernização	 das	
infraestruturas	 ferroviárias	 portu
guesas,	 como	 administrador	 da	 CP	
entre	1968	e	1974.	Em	1974	é	rein
tegrado	 pelo	 MFA	 nas	 forças	 arma

das,	onde	permaneceu	ao	serviço	até	
perfazer	 o	 limite	 de	 idade	em	1976.		
POL.	–	A	Engenharia	de	Estruturas,	
em	que	se	especializou,	é	uma	es-
pecialidade	maior	ou	menor?
A.	 F.	 –	 A	 especialização	 em	 estru
turas	é	desde	há	muito	considerada	
como	 a	 de	 maior	 complexidade,	 no	
âmbito	da	Engenharia	Civil.	Tal	deve
se,	 por	 um	 lado,	 ao	 tipo	 de	 ensino	
superior	que	temos,	e	por	outro,	por	
ser	aquele	ramo	que	mais	se	 identi
fica	com	a	engenharia	civil,	uma	vez	
que	 visa	 construir,	 com	 economia,	
segurança	 e	 durabilidade,	 edifícios,	
pontes	 e	 outras	 estruturas	 simila
res.	Tal	 como	antes,	no	 ingresso	no	
LNEC,	os	candidatos	melhor	classifi
cados	manifestam	normalmente	pre
ferência	pela	área	de	estruturas,	em	
detrimento	das	restantes	áreas	cien
tíficas	do	LNEC.	Já	era	assim	quan
do	 em	 1972	 iniciei	 a	minha	 carreira	
no	 Departamento	 de	 Estruturas	 do	
LNEC.	 A	 engenharia	 de	 estruturas,	
a	que	esteve	ligado	Manuel	Rocha	e	
que	encontrou	em	Júlio	FerryBorges	
uma	das	 suas	principais	 referências	
a	nível	mundial,	procura	desenvolver	
os	meios	 e	 os	métodos	 de	 concep
ção,	análise	e	dimensionamento	das	

construções,	tendo	em	vista	garantir	
a	sua	segurança	e	sustentabilidade.
POL.	 –	 Está	 tudo	 dependente	 da	
observação	 da	 obra	 ou	 há	 outras	
formas	de	diagnóstico?
A.	F.	–	No	âmbito	da	engenharia	civil,	
as	 tarefas	 de	 observação	 das	 obras	
representam	 uma	 actividade	 de	 im
portância	 primordial.	 Procurase	 na	
observação	 das	 obras	 recolher	 in
formação	 indispensável	 ao	 controlo	
da	 sua	 segurança	 e	 durabilidade.	 A	
observação	 das	 obras	 constitui,	 as
sim,	a	possibilidade	de	confronto	dos	
modelos	teóricos,	usados	na	concep
ção,	 análise	 e	 dimensionamento	das	
construções,	com	a	própria	realidade,	
que	neste	caso	é	o	efectivo	compor
tamento	 estrutural	 das	 construções,	
observado	 in	 situ.	 É	 a	 comparação	
entre	 as	 previsões,	 fornecidas	 pelos	
modelos,	e	as	respostas	reais	das	es
truturas,	obtidas	pela	sua	observação,	
que	nos	permite	validar	ou	aperfeiçoar	
os	modelos	 teóricos,	 com	vantagens	
directas	para	a	segurança	não	só	da	
própria	obra,	mas	também	de	futuras	
construções	similares.
POL.	–	A	observação	de	estruturas	
não	consiste	apenas	na	sua	obser-
vação	visual	expedita?

Da	Academia	Militar	ao	LNEC
O	PRESTÍGIO	de	que	goza	actual
mente	 João	 Carlos	 Chaves	 de	Al
meida	Fernandes	é	o	 resultado	de	
uma	 já	 longa	carreira	académica	e	
científica,	sempre	 ligada	ao	ensino	
e	à	 investigação.	Aos	59	anos,	es
te	engenheiro	civil,	especialista	em	
Estruturas,	 dirige	 o	 Departamento	
de	Estruturas	do	Laboratório	Nacio
nal	de	Engenharia	Civil.

Exaluno	 da	 Academia	 Militar,	
concluiu	com	distinção	a	Licenciatura	
de	Engenharia	Civil	no	Instituto	Supe
rior	Técnico.	Desde	essa	altura	nunca	
mais	abrandou	o	seu	percurso	aca
démico	e	profissional,	 que	culminou	
com	a	obtenção	do	Título	de	Habili
tação	para	o	exercício	de	funções	de	
coordenação	científica	pelo	LNEC.

Profissionalmente,	 iniciouse	
como	Monitor	e	Assistente	do	IST,	
seguindose	 uma	 ascensão	 no	
ensino	 e	 na	 investigação,	maiori
tariamente	 no	 LNEC,	 a	 sua	 «ca

sa»	de	sempre.	É	membro	sénior	da	
Ordem	 dos	 Engenheiros	 e	 exerce	
actualmente	as	 funções	de	Equipa
rado	 a	Professor	Coordenador	 com	
Agregação	 no	 Instituto	 Superior	 de	
Engenharia	 de	 Lisboa,	 sendo	 res
ponsável	 pela	 cadeira	 de	 Observa

ção	 e	 Comportamento	 de	 Obras,	
do	Mestrado	em	Engenharia	Civil.	
Ainda	 nesta	 escola	 do	 Instituto	
Politécnico	de	Lisboa	 foi	membro	
eleito,	vários	anos,	da	Assembleia	
de	Representantes.

No	 Instituto	 Superior	 Técnico,	
onde	estudou	engenharia,	chegou	
a	 leccionar	 Resistência	 de	 Mate
riais	 I	 e	 II,	 Mecânica	 Aplicada	 à	
Electrotecnia	e	Mecânica	 I	e	 II.	É	
autor	ou	coautor	de	centenas	de	
trabalhos	 técnicos	 e	 científicos,	
espelhando	a	sua	 larga	experiên
cia	na	área	de	estruturas	e	 inter
venção	na	realização	de	empreen
dimentos.

Tem	sido	associado	a	júris	de	im
portantes	Prémios	de	Investigação.

A	 gestão	 tem	 vindo	 a	 assumir	
um	 papel	 de	 grande	 importância,	
nomeadamente	no	LNEC,	sendo	a	
par,	Director	da	Revista	Portuguesa	
de	Engenharia	de	Estruturas.
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POL.	 –	 Que	 conclusões	 retira	 da	
sua	 intervenção,	 aquando	 da	 gra-
ve	explosão	de	Novembro	de	2007	
num	prédio	em	Setúbal?
A.	F.	–	Uma	vez	que	se	conseguiram	
ultrapassar,	 com	 êxito,	 todas	 as	 difi
culdades	que	punham	fortemente	em	
causa	a	possibilidade	de	salvação	do	
prédio	acidentado,	para	mim	 foi	uma	
experiência	muito	interessante	e	alta
mente	 gratificante.	 Foram	 longos	 30	
dias	 que	 decorreram	 entre	 a	 explo
são	 e	 a	 salvaguarda	 da	 estabilidade	
de	um	prédio	de	grandes	dimensões,	
com	13	pisos,	quatro	condóminos	por	
piso,	para	além	do	elevado	número	de	
lojas,	garagens	e	arrecadações.	Tam
bém	 os	 edifícios	 envolventes	 foram	
fortemente	afectados	pela	explosão	e	
estavam	em	risco	de	ser	atingidos	pe
lo	colapso	do	edifício	acidentado,	pelo	
que	se	gerou	assim	uma	situação	gra
ve	do	ponto	de	vista	social.
POL.	–	A	resposta	da	Protecção	Ci-
vil	esteve	à	altura?
A.	 F.	 –	 Bem,	 perante	 um	 problema	
desta	dimensão,	envolvendo	mais	do	
que	um	quarteirão,	a	Protecção	Civil,	
intervindo	 a	 nível	 distrital	 mas	 com	
o	 necessário	 apoio	 nacional,	 é	 ca
paz	de	controlar	com	eficiência	uma	
operação	 de	 estabilização.	 Também	
verifiquei	a	prontidão	com	que	foi	so
licitada	a	colaboração	do	LNEC,	por	
mim	coordenada,	e	a	facilidade	com	
que	técnicos	com	experiência	profis
sional	tão	diferenciada,	e	pertencen
do	a	inúmeros	organismos	diferentes,	
conseguiram	 dar	 as	mãos	 para,	 em	
uníssono,	darem	solução,	em	curtís
simo	 prazo,	 aos	 sucessivos	 proble
mas	que	surgiam	quase	em	simultâ
neo.	Espero	em	breve	poder	publicar,	
na	Revista	Portuguesa	de	Engenha
ria	de	Estruturas,	de	que	sou	presen
temente	 o	 Director,	 alguns	 artigos	
que	permitam	descrever	as	diversas	
tarefas	 efectuadas	 e	 justificar,	 do	
ponto	de	 vista	 técnico,	 as	 principais	
decisões	 tomadas.	 Tratase,	 segun
do	creio,	de	uma	 importante	oportu
nidade	de	relatar	um	caso	de	elevada	
complexidade	 técnica,	 e	 de	 divulgar	
a	experiência	obtida	pelos	vários	 in
tervenientes	nesta	operação.
POL.	 –	 A	 imensidão	 de	 edifícios	
degradados	 em	 Lisboa	 é	 o	 sinal	
de	 uma	 sociedade	 doente,	 que	

A.	 F.	 –	 Pelo	 contrário,	 implica	 a	 sua	
adequada	 monitorização	 através	 do	
desenvolvimento	 de	 novos	 métodos	
e	 equipamentos	 de	 medida,	 normal
mente	muito	 diferentes	 e	mais	 com
plexos	do	que	os	usados	em	 labora
tório,	 em	salas	 climatizadas	ou,	 pelo	
menos,	protegidas	do	meio	exterior.	A	
observação	rigorosa	das	construções	
constitui	um	dos	principais	campos	de	
actividade	 do	 LNEC,	 desenvolvidos	
desde	a	sua	criação	em	1946,	e	muito	
contribuiu	para	que	o	Laboratório	ce
do	adquirisse	um	lugar	de	destaque	a	
nível	mundial.
POL.	 –	 Pode	 dar-nos	 alguns	
exemplos	 de	 grandes	 estruturas	
em	 cuja	 observação	 tenha	 direc-
tamente	participado?
A.	F.	–	Os	meus	primeiros	trabalhos	
no	 Departamento	 de	 Estruturas	 do	
LNEC	 estiveram	 ligados	 à	 observa
ção	 das	 Docas	 da	 Setenave,	 então	
em	fase	de	projecto	e	construção	na	
Mitrena,	na	península	de	Setúbal.	Foi	
uma	experiência	única	para	mim,	da
da	 a	 grandiosidade	 deste	 estaleiro,	
destinado	à	construção	e	à	reparação	
dos	maiores	petroleiros,	a	nível	mun
dial.	 Tratavase	 de	 uma	 concepção	
muito	 arrojada,	 onde	 a	 colaboração	
do	LNEC	foi	da	maior	importância.
POL.	–	Teve	oportunidade	de	traba-
lhar	com	grandes	especialistas?
A.	F.	–	Recordo	com	gosto	a	 impor
tante	aprendizagem	que	 resultou	do	
intenso	contacto	com	investigadores	
seniores	 do	 LNEC,	 como	 José	 Fol
que,	 José	 Marecos	 e	 Emanuel	 Ma
ranha	 das	 Neves.	 Infelizmente,	 os	
quentes	 anos	de	 1974	e	 1975,	 pela	
indisciplina	laboral	e	a	irresponsabili
dade	então	reinantes,	acabaram	por	
ter	uma	pesada	influência	na	qualida
de	final	da	construção,	o	que	acarre
tou	 enormes	 custos	 para	 a	 durabili
dade	das	docas.	Nada	que	o	LNEC	
não	 tivesse,	 infelizmente	 sem	 êxito,	
repetidamente	prevenido.	
POL.	–	E	depois	disso?
A.	F.	–	Dos	trabalhos	posteriores,	gos
taria	de	destacar	a	monitorização	das	
pontes	atirantadas	do	Guadiana	e	do	
Arade,	 em	 Castro	 Marim	 e	 em	 Por
timão,	e	a	Ponte	Miguel	Torga,	 sobre	
o	Douro,	 na	Régua.	Construídas	 nos	
anos	90,	também	elas	foram	trabalhos	
de	referência,	citados	a	nível	internacio

nal.	Por	último,	não	podia	deixar	de	re
ferir	a	excelente	colaboração	do	LNEC	
com	a	ANAM,	no	âmbito	do	projecto	e	
construção	da	estrutura	de	ampliação	
da	pista	do	aeroporto	da	Madeira.	Tra
tase	também	de	uma	estrutura	única,	
a	nível	mundial,	por	se	 tratar	de	uma	
ponte	de	grande	altura,	com	1000	m	de	
comprimento	e	178	m	de	largura,	a	50	
m	de	altura	sobre	um	aterro	marítimo,	

e	com	a	capacidade	de	permitir	a	ater
ragem	de	grandes	aeronaves,	como	o	
Boeing	 747400,	 que	 pesa	 até	 cerca	
de	400	toneladas	estáticas.
POL.	–	Uma	grande	obra	já	conside-
rada	como	do	século	XXI.
A.	 F.	 –	 Sim,	 uma	 obra	 concluída	 já	
em	2002,	que	obrigou	a	resolver	em	
tempo	 útil	 numerosos	 problemas	
nunca	antes	colocados	à	engenharia	
de	estruturas,	pelo	que	o	seu	suces
so	 se	 deveu	a	 uma	extraordinária	 e	
profícua	colaboração	verificada	entre	
projectistas,	 construtores	 e	 investi
gadores.	É	quando	as	soluções	são	
muito	 inovadoras	que	o	papel	da	 in
vestigação	em	tempo	real	pode	fazer	
a	 diferença,	 dada	 a	 inexistência	 de	
experiência	 prévia	 que	 tivesse	 sido	
obtida	 no	 projecto	 e	 construção	 de	
estruturas	similares.

A especialização em 
estruturas é desde há muito 

considerada como a de maior 
complexidade, no âmbito da 

Engenharia Civil
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não	 preserva	 o	 seu	 parque	 habi-
tacional?
A.	F.	–	O	edificado	urbano	das	gran
des	cidades	portuguesas,	como	é	o	
caso	de	Lisboa	e	do	Porto,	encontra
se	em	geral	muito	degradado,	sendo	
isso	visível,	particularmente,	nas	zo
nas	mais	 antigas.	Uma	 tal	 situação	
devese	à	política	de	congelamento	
das	 rendas,	 seguida	 há	muitas	 dé
cadas,	 que	 torna	 economicamente	
inviável	 a	 adequada	 manutenção	
ou	 reabilitação	 dos	 edifícios	 arren
dados.	 No	 caso	 de	 Lisboa,	 ou	 de	
outras	 cidades	 do	 Centro	 e	 Sul	 do	
país,	a	situação	é	ainda	mais	preo
cupante	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 zona	
de	 elevado	 risco	 sísmico.	 Os	 pré
dios,	 ao	 não	 serem	 sujeitos	 a	 uma	
periódica	 conservação	 estrutural,	
vêem	drasticamente	diminuída	a	sua	
capacidade	de	resistirem	à	acção	de	
um	sismo	 intenso.	No	entanto,	uma	
vez	que	o	número	de	arrendamentos	
antigos	tem	vindo	progressivamente	
a	decrescer,	por	já	não	ser	possível	
a	sua	renovação,	após	o	falecimento	
dos	arrendatários,	tornase	cada	vez	
mais	 viável	 o	 desenvolvimento	 de	
uma	nova	política	de	arrendamento	
que	 permita	 a	 reabilitação	 e	manu
tenção,	 funcional	 e	 estrutural,	 dos	
edifícios	antigos.

POL.	–	O	Departamento	de	Estrutu-
ras	do	Laboratório	Nacional	de	En-
genharia	Civil	não	pode	fazer	nada	
a	este	propósito?
A.	F.	–	O	LNEC	tem	procurado	con
tribuir	 para	 a	 solução	 deste	 grave	

problema,	 colaborando	 com	 as	 au
toridades	 nacionais	 e	 autárquicas.	
Existem	hoje,	do	ponto	de	vista	téc
nico,	 soluções	mais	que	 suficientes	

para	 a	 adequada	 reabilitação	 do	
edificado	urbano.	O	problema	é	por
tanto	 económico	 e	 principalmente	
político.	
POL.	–	O	LNEC	continua	bem	ou	já	
foi	afectado	pela	crise?
A.	F.	–	O	LNEC,	fundado	em	1946,	tem	
já	uma	 longa	história,	de	mais	de	60	
anos.	Ao	 longo	 destas	 seis	 décadas	
sempre	 soube	 adaptarse	 às	 novas	
conjunturas	sem	perder	as	principais	
características	 que	 justificam	 a	 sua	
existência.	De	entre	essas	caracterís
ticas,	 destacamse	 pela,	 sua	 impor
tância,	 a	 capacidade	de	desenvolver	
a	investigação	e	de	apoiar	a	inovação,	
no	âmbito	da	indústria	da	construção	
e	obras	públicas,	com	independência	
e	 isenção,	 com	 vista	 à	 salvaguarda	
do	 interesse	 público	 e	 da	 segurança	
das	 populações.	 No	 que	 respeita	 à	
actual	 crise	 financeira	 internacional,	
perspectivase	 um	 reforço	 da	 acção	
do	LNEC,	 nomeadamente	 no	âmbito	
das	 políticas	 públicas	 a	 desenvolver	
com	vista	à	superação	desta	crise.
POL.	–	Há	quem	aponte	o	caso	da	
Ponte	 de	 Viana	 de	 Castelo	 como	
paradigmático	 da	 sua	 actividade.	
Não	 teria	 sido	 preferível	 construir	
uma	nova	ponte?
A.	 F.	 –	A	 Ponte	 Eiffel	 rodoferroviária	
de	Viana	do	Castelo	faz	parte	do	nosso	

[É	precisa]	uma	nova	política	de	arrendamento	que	permita	a	reabilitação	e	manutenção,	funcional	e	estrutural,	dos	edifícios	antigos

É quando as soluções são 
muito inovadoras que o papel 

da investigação em tempo 
real pode fazer a diferença
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principal	 património	 histórico,	 a	 nível	
europeu.	Tratase	de	uma	ponte	cons
truída	em	1878,	em	solução	metálica,	
em	viga	contínua	e	vencendo	um	gran
de	número	de	vãos.	A	sua	substituição,	
se	 tal	 fosse	 necessário	 e	 imprescin
dível,	 seria	portanto	uma	grande	per
da	para	 o	 nosso	património	 histórico.	
Felizmente,	 os	 estudos	 que	 o	 LNEC	
desenvolveu	 com	 grande	 celeridade,	
entre	1	de	Agosto	e	15	de	Setembro	de	
2006,	com	o	apoio	das	administrações	
nacionais	rodoviária	e	ferroviária,	per
mitiram	 demonstrar	 que	 era	 possível	
a	sua	manutenção,	desde	que	tivesse	
lugar	a	sua	adequada	reabilitação.
POL.	–	Os	técnicos	costumam	ser	
pressionados,	 num	 sentido	 ou	
noutro?
A.	 F.	–	É	 natural	 que	 possam	 surgir	
pressões,	quando	se	 trata	do	desen
volvimento	 de	 estudos	 conducentes	
à	 tomada	 de	 decisões	 com	 implica

ções	 económicas	 relevantes.	 O	 que	
não	seria	de	forma	alguma	aceitável	é	
que	a	condução	dos	estudos	e	o	apu
ramento	 das	 conclusões	 pudessem	
ser	influenciados	por	essas	pressões.	
Também	nisso	o	LNEC	constitui	uma	
referência,	 a	 nível	 internacional,	 de	
isenção,	competência	e	credibilidade.
POL.	 –	 As	 preocupações	 de	 que	
temos	 estado	 a	 falar	 estão	 todas	
contempladas	nos	cursos	do	ISEL,	
e	em	cuja	acreditação	participou?
A.	F.	–	Fui	convidado	para	dar	aulas	
no	ISEL	em	1990,	no	âmbito	da	cria
ção	dos	Cursos	de	Estudos	Superio
res	Especializados	(CESEs),	que,	com	
mais	 dois	 anos	 curriculares	 dados	 a	
seguir	 ao	 bacharelato,	 permitiam	 ao	
ISEL	 conceder	 o	 grau	 de	 licenciado.	
Criei	e	passei	a	reger	uma	cadeira	do	
último	ano,	designada	Comportamen
to	e	Observação	de	Obras.	Através	da	
leccionação	 desta	 cadeira,	 estabele
ceuse	então	uma	importante	relação	
entre	 mim	 próprio,	 e	 entre	 os	 meus	

colegas	investigadores	do	LNEC	que	
comigo	 asseguravam	 a	 docência,	 e	
os	 finalistas	 do	 ISEL	 em	 engenharia	
civil	 que	 frequentavam	 a	 disciplina.	
Foi	extremamente	interessante	e	mo
tivadora	 essa	 relação,	 em	 que	 era	
possível	 transmitir	 directamente	 aos	
alunos	 os	 resultados	 de	 trabalhos	
de	 investigação	 ou	 inovação	 ainda	
em	curso	no	LNEC.	Com	a	extinção	
dos	CESEs	 foi	 necessário	 criar	 uma	
licenciatura	bietápica	em	engenharia	
civil	 em	 sua	 substituição.	 Tive	 então	
a	 oportunidade	 de	 participar	 nessa	
alteração,	 revendo	 e	 ponderando	 os	
respectivos	curricula,	quer	da	primeira	
fase,	 correspondente	 ao	 bacharela
to,	 quer	 da	 licenciatura.	 Foi	 uma	ex
periência	 altamente	 gratificante,	 que	
permitiu	 aumentar	 em	 muito	 o	 meu	
conhecimento	da	própria	escola,	dos	
seus	antecedentes	e	da	sua	história,	
e	melhor	compreender	o	seu	papel	no	

mundo	cada	vez	mais	globalizado	em	
que	 vivemos.	A	 excelência	 do	 traba
lho	por	todos	realizado	pode	aferirse	
pelo	 facto	 de	 se	 ter	 obtido,	 e	 desde	
então	mantido,	a	sua	acreditação	pela	
Ordem	dos	Engenheiros.
POL.	–	Que	 importância	assume	o	
ISEL	 no	 universo	 das	 escolas	 de	
engenharia?
A.	F.	–	O	ISEL	constitui	um	caso	de	su
cesso	muito	interessante	e	que	devia,	
em	minha	opinião,	ser	mais	e	melhor	
analisado.	 No	 caso	 do	Curso	 de	 En
genharia	Civil,	 que	 inclui	 actualmente	
a	 nova	 licenciatura	 e	 o	 mestrado	 de	
Bolonha,	julgo	terse	conseguido	uma	
solução	muito	 competitiva,	 no	 âmbito	
do	 ensino	 superior	 público	 nacional.	
Tal	devese,	desde	logo,	à	excelência	
das	 suas	 novas	 instalações,	 o	 novo	
Pavilhão	de	Engenharia	Civil,	recente
mente	inaugurado,	que	recebeu	o	no
me	do	Professor	Engenheiro	 Ferreira	
Cardoso.	Os	espaços	disponibilizados	
para	 o	 trabalho	 dos	 alunos,	 incluindo	

os	novos	 laboratórios,	 constituem	um	
desafio	 a	 toda	 a	 comunidade	 esco
lar	que	urge	vencer	e	consolidar.	Um	
grande	cuidado	deverá	continuar	a	ser	
mantido	na	selecção	do	corpo	docen
te,	 enriquecendoo	 continuamente,	
quer	 com	 docentes	 de	 carreira	 mais	
académica,	 preferencialmente	 douto
rados,	quer	com	docentes	que	desen
volvam	excelentes	 carreiras	profissio
nais,	 preferencialmente	 especialistas.	
Uns	e	outros	 são,	em	minha	opinião,	
igualmente	necessários.	Aos	primeiros	
caberá	 em	 primeira	 responsabilidade	
o	 progressivo	 desenvolvimento	 “intra	
muros”	 de	 projectos	 de	 investigação	
aplicada	e	prestação	de	serviços	 ino
vadores,	 libertando	 o	 ISEL	 de	 tutelas	
exteriores	 que	 hoje	 já	 não	 se	 justifi
cam.	Aos	segundos,	acumulando	com	
uma	vida	profissional,	caberá	orientar	
o	ensino	para	o	exercício	competente	
da	profissão,	garantindo	a	manutenção	

dos	elevados	níveis	de	empregabilida
de,	 indispensáveis	 ao	 continuado	 su
cesso	dos	nossos	diplomados.
POL.	 –	 O	 Ensino	 Politécnico	 é	 o	
futuro?
A.	F.	–	Não	é	para	mim	 inteiramente	
clara	a	divisão	do	ensino	superior	em	
politécnico	 e	 universitário.	 Normal
mente	tal	divisão	é	encarada	como	se	
de	dois	níveis	se	tratasse.	No	entanto,	
no	 caso	 da	Engenharia	Civil,	 ambos	
os	 subsistemas	 em	 Portugal	 procu
ram	 formar	 quadros	 para	 exercerem	
idêntico	nível	de	competências	e	ac
tividades	profissionais.	Pelo	contrário,	
éme	mais	fácil	distinguir	entre	escolas	
de	maior	e	menor	 sucesso,	ou	entre	
um	ensino	de	maior	ou	menor	exce
lência	ou	qualidade.	Porém,	nenhuma	
destas	características	são	específicas	
de	apenas	um	dos	dois	subsistemas.	
Aliás,	 existem	 a	 nível	 internacional	
inúmeros	 casos	 em	 que	 as	 próprias	
designações	não	correspondem	a	es
ta	divisão,	como	é	o	caso	das	Gran

Um grande cuidado deverá continuar a ser mantido na 
selecção do corpo docente, enriquecendo-o continuamente, 

quer com docentes de carreira mais académica, 
preferencialmente doutorados, quer com docentes que 

desenvolvam excelentes carreiras profissionais
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des	Écoles	 francesas,	do	Politécnico	
de	Milão,	do	MIT,	ou	das	Escolas	Po
litécnicas	Federais	da	Suiça,	as	quais	
ocupam,	 nos	 respectivos	 países,	 um	
lugar	bem	acima	do	universitário.
POL.	–	Gosta	mais	de	ensinar	ou	de	
investigar?
A.	F.	–	Curiosamente,	o	meu	primeiro	
emprego	 foi	 como	 monitor	 de	 Resis
tência	de	Materiais,	uma	cadeira	do	3º	
ano	do	IST,	regida	pelo	Professor	Edu
ardo	Arantes	e	Oliveira,	quando	ainda	
frequentava	o	4º	ano	do	mesmo	curso.	
Mantiveme	como	docente	do	IST	por	
mais	seis	anos.	No	entanto,	à	época,	
as	condições	de	trabalho	de	investiga
ção	disponibilizadas	pelo	LNEC,	com	o	
qual	tinha	entretanto	iniciado	uma	cola
boração,	eram	de	tal	forma	superiores	
e	atractivas,	que	não	 tive	grande	difi
culdade	em	optar	pela	carreira	de	 in
vestigação.	Assim,	em	minha	opinião,	
para	um	investigador,	a	docência	deve	
ser	 encarada	 como	 uma	 importante	
oportunidade	 de	 transmissão	 e	 divul
gação	de	conhecimentos	directamente	
por	si	adquiridos	através	das	activida
des	 de	 investigação	 ou	 de	 inovação.	
Deste	modo	podese	dar	um	importan
te	 contributo	 para	 a	 actualização	 dos	
curricula	 e	 para	 a	 exemplificação	 da	
própria	 investigação.	Vejo	a	docência	
a	tempo	parcial	como	uma	importante	
actividade	complementar	da	actividade	
de	investigação	e	inovação.
POL.	–	A	investigação	que	realizou	
sobre	as	pontes	enviesadas	condu-
ziu	a	alguma	surpresa?
A.	 F.	 –	A	 carreira	 de	 investigação	 do	
LNEC	 desde	 cedo	 foi	 organizada	 em	
graus	 científicos.	 Esses	 graus	 foram	
criados	no	LNEC,	em	1954,	pelo	facto	
de	as	duas	únicas	escolas	que	forma
vam	engenheiros	em	Portugal,	o	IST	e	
a	FEUP,	não	produzirem	de	 forma	or
ganizada,	 actividades	 de	 investigação	
científica.	Assim	a	carreira	de	investiga
ção	do	LNEC	desenvolveuse	em	dois	
graus	 científicos.	 O	 grau	 de	 especia
lista,	equiparável	ao	grau	de	doutor.	O	
grau	de	investigador,	equiparável	ao	tí
tulo	de	agregado.	Era	com	base	nestes	
dois	graus,	e	só	com	base	neles,	que	se	
progredia	na	carreira	de	investigação	do	
LNEC.	Esta	situação	veio	posteriormen
te	 a	 alterarse.	De	 facto,	 desde	 1990,	
devido	ao	progressivo	desenvolvimento	
de	actividades	de	investigação	nas	uni

versidades	portuguesas	e	ao	aumento	
significativo	do	número	de	portugueses	
doutorados	no	estrangeiro,	a	carreira	de	
investigação	do	LNEC	passou	a	iniciar
se	com	a	obtenção	do	grau	de	doutor.	
É	neste	contexto,	o	da	progressão	na	
carreira	de	investigação	do	LNEC,	que	
eu	iniciei	em	1980,	e	defendi	em	1984,	
uma	tese	para	obtenção	do	grau	de	es
pecialista	do	LNEC	sobre	a	optimização	
estrutural	de	pontes	enviesadas.
POL.	–	Foi	um	estudo	minucioso	e	
certamente	prolongado.
A.	F.	–	Bem,	o	período	de	cerca	de	cinco	
anos,	os	 três	últimos	praticamente	em	
exclusividade,	que	dediquei	à	prepara

ção	desta	tese,	pode	dar	uma	medida	
da	 importância	 e	 profundidade	 posta	
então	pelos	assistentes	de	investigação	
do	LNEC	na	preparação	das	suas	dis
sertações.	No	meu	caso,	posso	 teste
munhar	tratarse	do	trabalho	mais	apro
fundado	e	formativo	produzido	ao	longo	
da	 minha	 vida	 profissional,	 em	 tudo	
semelhante	ao	esforço	produzido	pelos	
diversos	doutorandos	que	no	LNEC,	e	
sob	 a	 minha	 directa	 orientação,	 pre
param	 as	 respectivas	 dissertações	 de	
doutoramento.	Para	além	da	resolução	
de	problemas	concretos,	a	preparação	
destas	dissertações	representavam	um	
decisivo	papel	formativo,	indispensável	
ao	acesso	à	primeira	das	categorias	de	
investigador,	 a	de	 investigador	auxiliar	
do	 LNEC.	 Da	 resolução	 do	 problema	

concreto	 em	 causa,	 destacaria	 a	 im
portante	 exemplificação	 da	 utilização	
dos	meios	 informáticos,	 recorrendo	às	
modernas	técnicas	de	então,	do	cálculo	
automático	das	estruturas,	e	das	teorias	
de	 optimização	 estrutural.	 A	 consulta	
deste	trabalho	foi,	por	outro	lado,	e	du
rante	anos,	um	elemento	de	referência	
em	diversos	gabinetes	de	projecto.
POL.	–	Mário	Lino	é	um	bom	minis-
tro	das	Obras	Públicas?
A.	 F.	 –	 Como	 elemento	 com	 respon
sabilidades	 directivas	 num	organismo	
do	 MOPTC,	 não	 estou	 obviamente	
em	 condições	 de	 lhe	 responder	 di
rectamente	a	esta	questão.	Para	que	
a	acção	do	LNEC	possa	ser	posta	ao	
serviço	do	País	é	necessário	que,	em	
cada	situação	concreta,	o	LNEC	seja	
chamado	a	intervir.	Portanto,	o	melhor	
ou	pior	aproveitamento	que	a	socieda
de	 possa	 fazer	 de	 um	 organismo	 de	
investigação	 como	 o	 LNEC,	 na	 sua	
qualidade	 de	 Laboratório	 de	 Estado,	
depende	em	grande	medida	 da	 deci
são	do	próprio	poder	político,	através	
das	 diferentes	 autoridades	 oficiais,	
ou	 do	 poder	 económico,	 através	 dos	
responsáveis	 máximos	 de	 cada	 em
preendimento	 concreto.	Estes	 são	 os	
principais	 “clientes”	 do	 LNEC.	 Deles	
depende	 a	 possibilidade	 ou	 não	 da	
nossa	intervenção.	Nesse	âmbito,	gos
taria	de	recordar	que	o	crescente	pa
pel	desenvolvido	pelo	LNEC	ao	serviço	
do	País	nos	últimos	anos	resultou	em	
boa	parte	de	iniciativas	do	poder	políti
co,	em	particular	de	entidades	oficiais	
tuteladas	 pelo	 MOPTC.	 Sem	 estas	
iniciativas	o	LNEC	não	teria	sido	cha
mado	a	actuar.	Por	outro	 lado,	e	sem	
prejuízo	das	evidentes	vantagens	que	
resultam	para	qualquer	organismo	em	
ser	competitivo	e	prestigiado	a	nível	in
ternacional,	 vantagens	essas	que,	 no	
caso	do	LNEC,	pela	qualidade	da	sua	
investigação,	desde	cedo	alicerçaram	
a	sua	credibilidade,	é	particularmente	
gratificante	 para	 todos	 quantos	 nele	
trabalham	a	possibilidade	de	ser	útil	ao	
seu	próprio	País,	na	sua	qualidade	de	
grande	Laboratório	de	Estado.
POL.	–	A	carreira	política	 interes-
sa-lhe?
A.	F.	–	Até	hoje	a	minha	carreira	cientí
fica,	técnica,	docente	e	de	gestão	cien
tífica,	 tem	 preenchido	 cabalmente	 as	
minhas	principais	aspirações.

Vejo a docência a tempo 
parcial como uma importante 
actividade complementar da 

investigação e inovação
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Actor,	encenador	e	professor

Pedro	Saavedra:	santo	&	pecador
No	teatro	sobe	ao	palco	para	
interpretar	 personagens	 bí
blicas	 na	 comédia	 «A	 Bíblia:	
toda	 a	 palavra	 de	 Deus	 (d’	
uma	 assentada)»,	 já	 na	 te
levisão,	 na	 novela	 Vila	 Faia,	
desempenha	o	papel	do	ma
rido	exemplar	que	tem	o	vício	
incontrolável	 por	 prostitutas.	
Falamos	de	Pedro	Saavedra,	
formado	pela	Escola	Superior	
de	Teatro	e	Cinema,	que,	aos	
33	anos,	faz	a	sua	estreia	te
levisiva	no	remake	da	primei
ra	telenovela	portuguesa.

Textos de Vanessa de S. Glória

Pedro	Saavreda	na	comédia	“A	Bíblia:	toda	a	palavra	de	Deus	(d’	uma	assentada)”

APAIXONADO	 pela	 arte	 de	 representar,	
Pedro	Saavedra	foi	um	dos	actores	escolhi
dos	para	participar	na	nova	versão	da	Vila	
Faia,	a	primeira	telenovela	portuguesa	que,	
em	Maio	de	1982,	estreava	na	Radiotelevi
são	Portuguesa,	deixou	marcas	no	público	
e	no	contexto	da	ficção	nacional.	Passados	
27	anos,	mais	de	um	milhão	de	portugue

ses	assistiu	à	estreia	da	nova	versão	que	
tem	um	elenco	de	actores	licenciados	pela	
Escola	Superior	 de	Teatro	e	Cinema.	É	o	

caso	de	Pedro	Saavedra	que,	no	papel	de	
Bruno	Brisar,	 faz	parte,	pela	primeira	vez,	
de	um	elenco	fixo	em	televisão.	

Dotado	 já	 de	 alguma	 experiência	 pro
fissional	 como	 actor	 e	 encenador,	 Pedro	
Saavedra	concilia	o	trabalho	televisivo	com	
o	teatro.	Na	comédia	“A	Bíblia:	toda	a	pala
vra	de	Deus	(d’	uma	assentada)”,	em	cena	
no	 auditório	 Carlos	 Paredes,	 em	Benfica,	
encarna,	 ao	 longo	 da	 peça,	 as	 múltiplas	
personagens	 femininas	 da	 Bíblia.	 Da	 au
toria	de	Adam	Long,	Reed	Martin	e	Austin	
Tichenor,	o	espectáculo	adaptado	por	Célia	
Mendes	 e	 encenado	 por	 Juvenal	Garcês,	
traduzse	numa	leitura	divertida	dos	princi
pais	episódios	narrados	nos	Livros	Bíblicos,	
do	Génesis	ao	Apocalipse.	Uma	produção	
da	Companhia	Teatral	 do	Chiado,	 estrea
da	no	TeatroEstúdio	Mário	Viegas,	e	que,	
sem	 desrespeito	 pela	 religião,	 esclarece	Pedro	Saavedra	polémico:	«Filipe	La	Feria	podia	ensinar	teatro	comercial»
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Actor,	encenador	e	professor

Pedro	Saavedra:	santo	&	pecador

O	actor	na	pele	de	Bruno	Brisar,	o	viciado	em	prostitutas	da	telenovela	Vila	Faia

questões	suscitadas	pelos	textos	sagrados	
e	pelo	cristianismo.	No	espectáculo	que	já	
esteve	em	digressão	no	Entroncamento	e	
em	Faro,	o	actor	contracena	com	Pedro	Lu
zindro	e	Ricardo	Cruz.	

Do	 palco	 do	 teatro	 para	 os	 estúdios	
da	 televisão,	 Pedro	 Saavedra	 confessa	
ter	sentido	algumas	dificuldades.	Perfec
cionista	por	natureza	e	exigente	consigo	
próprio,	 empenhouse	 com	 alma	 e	 co
ração	 no	 desempenho	 da	 sua	 persona
gem:	Bruno	Brisar.	Um	director	financeiro	
bem	 sucedido,	 casado,	 que	 esconde	 da	
mulher,	Sandra	Faleiro	no	papel	de	 Inês	
Brisar	–	também	ela	aluna	da	ESTC	–,	o	
vício	incontrolável	por	prostitutas.

Fiel	à	história,	mantendo	os	nomes	ori
ginais	 e	 as	 principais	 características	 das	
personagens,	o	remake	da	Vila	Faia	sofreu	
algumas	 adaptações	 aos	 dias	 de	 hoje.	O	

tema	principal	da	novela	portuguesa	man
témse:	 uma	 família	 de	 classe	 alta,	 Mar
ques	Vila,	proprietária	de	uma	empresa	vi
nícola	produtora	do	famoso	vinho	Vila	Faia.	

Órfãos,	 filhos	 desencontrados	 dos	 pais,	
mães	 que	 não	 conseguem	 comunicar,	 ir
mãos	que	se	afastam	e	procuram,	homens	
e	mulheres	que	procuram	seguir	o	caminho	
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desejado	pelos	pais	e	outros	que	de
sejam	fazêlo	em	sentido	precisamen
te	inverso,	são	algumas	das	histórias	
da	 trama.	No	final	 todas	as	persona
gens	procuram	cumprir	o	seu	destino;	
uns	porque	nunca	lhe	souberam	fugir,	
outros	porque	o	reinventaram.

Nomes	e	principais	traços	das	per
sonagens	 originais	 mantiveramse.	
Outros	temas	como	internet,	vícios	do	
jogo,	divórcio,	ecologia,	foram	introdu
zidos	nesta	nova	versão,	reflectindo	a	

Saavedra	em	nome	da	justiça
NO	PAPEL	de	procurador	do		Ministério	Público,	Pe
dro	Saavedra,	tem	uma	participação	especial	na	nova	
série	 televisiva	portuguesa	“Liberdade	21”	exibida	na	
RTP1.	Centrada	no	tema	da	justiça,	esta	produção	de	
ficção	dá	a	conhecer	o	diaadia	de	um	escritório	de	
advogados	de	Lisboa.	A	sociedade,	Vasconcelos,	Brito	
e	Associados,	não	olha	a	meios	para	defender	os	seus	
clientes.	Produzida	pela	SP	televisão	conta	no	elenco	
com	alguns	dos	rostos	que	dão	vida	à	telenovela	“Vi
la	Faia”.	António	Capelo,	Ana	Nave,	Albano	Jerónimo,	
Ivo	Canelas,	Mariana	Norton,	 Inês	CasteloBranco	 e	
muitos	outros	dão	a	cara	na	Liberdade	21,	uma	série	
da	autoria	de	Pedro	Lopes.	

O	actor	na	sua	actividade	de	formador	numa	escola	do	ensino	básico	de	Lisboa

realidade	vivida	actualmente	na	socie
dade	portuguesa.

Produzido	pela	SP	televisão,	Pedro	
Saavedra	não	deixa	de	tecer	elogios	a	
toda	a	equipa	por	detrás	do	projecto,	
frisando	 que	 exigência	 e	 motivação	
foram	 sempre	 uma	 constante.	 Num	
elenco	de	34	actores	não	faltaram	ac
tores	 consagrados	 e	 novos	 talentos.	
Entre	 as	 caras	 conhecidas	 os	 prota
gonistas	Inês	CastelBranco,	intérpre
te	 de	 “Mariette”,	 e	Albano	 Jerónimo,	

na	 pele	 de	 “Godunha”,	 Virgílio	 Cas
telo	(Gonçalo),	Sofia	Sá	da	Bandeira	
(Madalena),	Rosa	do	Canto	 (Alice)	e	
Simone	de	Oliveira	que	desempenha	
o	papel	de	Ifigénia,	personagem	inter
pretada	pela	actriz	Mariana	Rey	Mon
teiro	na	primeira	versão	da	Vila	Faia.

Orgulhoso	pelo	seu	trabalho,	na	fase	
de	preparação	da	personagem	tentou,	
ouvindo	 vários	 testemunhos,	 perceber	
as	razões	que	levam	os	homens	a	pro
curar	a	vida	dupla	da	personagem.	
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PEDRO	Saavedra	nasceu	em	1976	e	
em	pequeno	nunca	pensou	em	seguir	
a	carreira	de	actor.	Na	Escola	Secun
dária	da	Falagueira,	na	Amadora,	com	
Carla	Chambel,	amiga	e	colega	de	pro
fissão,	foi	coautor	e	simultaneamente	
actor	de	um	espectáculo	de	expressão	
corporal.	Foi	a	primeira	vez	que	pisou	
um	palco.	Surpreendido	pela	 reacção	
do	 público	 sentiuse	 “integrado	 pela	
primeira	vez	na	vida”,	diz	o	actor.	Mais	
do	que	se	preocupar	com	a	profissão	
que	 iria	 ter	 no	 futuro,	 percebeu	 que	
o	 que	 realmente	 pretendia	 “era	 fazer	
parte	 de	 um	 todo”.	 Fascinado	 pelo	
momento	da	criação	no	mundo	teatral,	
Pedro	Saavedra	vislumbrouse	com	a	
possibilidade	que	a	arte	de	representar	
lhe	dava	de	recriar	o	mundo.	Para	seu	
espanto	 foi	admitido	na	Escola	Supe
rior	de	Teatro	e	Cinema	onde	concluiu	
o	bacharelato	em	Formação	de	Acto
res,	para	a	 licenciatura	faltalhe	ainda	
entregar	o	relatório.

Aprendeu	 com	 o	 professor	 João	
Mota,	a	quem	considera	um	mestre,	os	
conteúdos	da	profissão	e	a	importância	
da	ética	no	desempenho	da	mesma.	

Mais	tarde	teve	o	privilégio,	como	
diz,	de	trabalhar	com	o	mestre	no	Te
atro	da	Comuna.	

Por	 considerar	 que	 os	 alunos,	 ao	
terminarem	o	curso,	têm	de	estar	pre
parados	para	representar	nas	diferen
tes	 vertentes	 do	 teatro,	 onde	 existir	
mercado,	sugere	que	no	corpo	docente	
da	escola	deviam	fazer	parte	profissio
nais	 destas	 áreas	 “porque	 não	 Filipe	

Reinventar	o	mundo	em	cima	do	palco

La	 Feria	 em	 representação	 do	 teatro	
comercial”,	sugere	Pedro	Saavedra.

Frequentava	 o	 2º.	 ano	 do	 curso	
quando	se	estreou	profissionalmente	
tinha	apenas	dezanove	anos,	no	Tea
tro	de	Almada.	Desde	então,	em	Por
tugal	e	na	Europa,	tem	feito	trabalhos	

como	 actor,	 encenador	 e	 professor.	
Na	Eslovénia	participou	no	Gfest,	em	
Espanha	e	Itália	exibiu	La	Noche	de	
Casandra,	e	fez	parte	do	II	Gabbiano	
na	 França	 e	 na	 Itália.	 Já	 por	 terras	
lusas,	no	Teatro	da	Comuna,	partici
pou	na	peça	Medida	por	Medida	de	
William	Shakespeare,	 encenada	 por	
João	Mota.	Formador	em	expressão	
dramática	para	crianças,	tem	desen
volvido	vários	projectos	de	teatro	 ju
venil	e	amador.	Em	2000,	e	durante	
três	anos,	foi	professor	do	Externato	
Marista	 de	 Lisboa.	 Regressou	 em	
2006	ao	Teatro	de	Almada	para	parti
cipar	na	comédia	trágica	D.	Juan	de	
Moliére,	com	encenação	de	Joaqiuim	
Benite.	Também	neste	palco	fez	parte	
do	espectáculo	 teatral	Calígula.	Nos	
Recreios	da	Amadora,	a	cidade	onde	
vive,	levou	ao	palco	Absence	e	P	O	
Amante	 Visual.	 Frequentou	 a	 École	
des	 Maîtres,	 dirigida	 por	 Eimuntas	
Nekrosius.	
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A	 IDEIA	 de	 apresentar	 espectácu
los	no	átrio	das	suas	 instalações,	ao	
Bairro	Alto,	surgiu	da	necessidade	de	
Escola	 Superior	 de	 Dança	 encontrar	
um	espaço	onde	os	alunos	pudessem	
mostrar	 as	 suas	 actividades.	 Segun
do	 o	 professor	 Francisco	 Pedro,	 um	
dos	dinamizadores	do	projecto	“Átrio”,	
o	 aparecimento	 dos	 programadores	
nos	teatros	retirou	espaço	às	escolas	
artísticas	que,	até	aí,	tinham	a	possi
bilidade	de	actuar	nas	salas	de	espec
táculos.	Como	as	escolas	se	debatem	
sempre	com	a	falta	de	financiamento,	
e	na	maioria	dos	casos	não	dispõem	
de	 auditórios,	 a	 opção	 passa	 pelo	

Escola	Superior	de	Dança	de	portas	abertas

Noites	de	dança	no	Bairro	Alto
A	Escola	Superior	de	Dança	continua	a	animar	as	noites	de	quartafeira	no	Bairro	
Alto	com	os	seus	espectáculos	no	“Átrio”.	Este	espaço	tornouse	rapidamente	uma	
referência	na	apresentação	de	coreografias	inovadoras,	permitindo	a	alunos	e	co
reógrafos	testar	a	sua	criatividade	junto	de	um	público	sempre	numeroso.

Textos de Paulo Silveiro  l  Fotos de Clara Santos Silva

aproveitamento	 de	 espaços	 que	 se	
adaptem	à	exibição	de	espectáculos.	
Foi	assim	que	nasceu	a	ideia	de	trans
formar	o	átrio	da	ESD	num	pequeno	
auditório	informal,	onde	os	alunos	têm	
a	oportunidade	de	gerir	e	de	apresen
tar	 os	 seus	 trabalhos	 dentro	 de	 um	
meio	semiprofissional.

O	 Átrio	 tem	 duas	 características	
que	 levaram	à	sua	escolha	como	 lo
cal	privilegiado	para	apresentação	de	
espectáculos.	Uma	é	a	sua	comunica
ção	directa	com	a	rua,	que	permite	ao	
público	entrar	directamente	para	o	es
paço	sem	passar	pelos	corredores	da	
escola.	E	a	outra,	a	sua	configuração,	

que	 permite	 uma	 maior	 proximidade	
ainda	entre	o	público	e	os	alunos.		

Inicialmente	 os	 espectáculos	
eram	apresentados	às	quartasfeiras	
de	 cinco	 em	 cinco	 semanas,	 o	 que	
requeria	 por	 parte	 dos	 alunos	 um	
grande	esforço,	 como	nos	 confiden
ciou	 Francisco	 Pedro,	 uma	 vez	 que	
tinham	de	conjugar	as	aulas	teóricas	
com	as	práticas.	Nos	dias	dos	espec
táculos,	os	alunos	entravam	às	nove	
da	manhã	e	saiam	à	meianoite.	

O	 Processo	 de	 Bolonha	 trouxe	
modificações,	 houve	 uma	 alteração	
do	currículo	do	curso	de	dança	e	do	
calendário	escolar.	Passaram	a	exis



Parar para Pensar

29Politecnia n.º 20 Janeiro / 2009

Reportagem

tir	cinco	semanas	curriculares	onde	
os	alunos	apreendem	sistemas	me
todológicos	 e	 estruturas	 coreográfi
cas,	e	uma	sexta	semana	dedicada	
à	 apresentação	 de	 alguns	 espectá
culos	 em	 função	 do	 que	 os	 alunos	
estudaram	 nas	 unidades	 curricula
res.	Com	a	 implementação	 do	Pro
cesso	de	Bolonha	as	apresentações	
dos	 alunos	 vão	 finalmente	 ser	 alvo	
de	 avaliação.	 Para	 Francisco	 Pe
dro,	 este	modelo	 tem	 semelhanças	
com	o	que	se	passa	no	mercado	de	
trabalho,	onde	se	começa	por	imple
mentar	objectos	artísticos,	criativos,	

teóricos	 e	 práticos,	 seguindose	 o	
ciclo	das	apresentações.

Estes	espectáculos	envolvem	um	
conjunto	de	acções	que	envolvem	as	
três	áreas	científicas	da	Escola,	a	de	
análise	 e	 conteúdos,	 criação	 e	 inter
pretação	e	a	de	projecto	onde	 todas	
as	 unidades	 curriculares	 convergem	
para	 um	objecto.	 Para	 o	 docente	 da	
ESD,	os	espectáculos	do	Átrio	permi
tem	 aos	 alunos	 retirarem	 uma	 inter
disciplinaridade,	 uma	 capacidade	 de	
gerir	 novas	 situações,	 de	 criarem	 e	
de	errarem,	o	que	acaba	por	ser	mui
to	 importante	porque	só	desta	 forma	

A	ragazza	que	se	apaixonou	por	Lisboa

TERESA	Ranieri	é	uma	 italiana	que	 já	possui	um	vas
to	currículo	como	coreógrafa	de	dança	contemporânea.	
Além	de	Itália,	já	passou	por	França,	Alemanha,	e	Áus
tria.	A	partir	de	2000	passou	a	trabalhar	como	bailarina,	
coreógrafa,	professora	de	Ballet	e	dança	contemporânea	
percorrendo	 todos	 os	Países	Europeus,	 a	Palestina,	 o	
Japão	e	a	Coreia.	É	desde	2004	professora	de	dança	
contemporânea	na	ESD.	Vive	há	 três	anos	em	Lisboa,	
cidade	que	adora,	pela	luz	e	pelas	pessoas.	

A	 bailarina	 possui	 formação	 de	 dança	 clássica,	 que	
considera	 importante	 para	 os	 bailarinos	 conhecerem	 os	
seus	corpos	e	se	situarem	no	espaço.	A	conjugação	de	for
mação	clássica	com	contemporânea	é	artisticamente	mui
to	interessante,	permitindo	ao	corpo	do	bailarino,	soluções	
compostas	que	de	outra	forma	seriam	difíceis	de	executar.	

Teresa	tem	um	estilo	próprio	caracterizado	por	grande	
empenhamento	físico	sempre	com	respeito	pelo	corpo	e	
os	seus	limites.	Nas	aulas	respeita	todas	as	etapas,	co
meçando	por	um	bom	aquecimento.	O	essencial	é	o	bai
larino	ter	o	controlo	absoluto	do	corpo,	como	por	exemplo	
na	peça	“Under	0º”	onde	têm	que	se	movimentar	por	entre	
copos	colocados	no	chão.	A	geometria	de	 linhas	 rectas	

está	 sempre	presente	nos	 trabalhos	da	coreógrafa,	não	
gosta	 dos	 círculos,	 preferindo	 coreografar	 movimentos	
que	 incluam	 rectângulos	ou	quadrados	 jogando	com	as	
luzes	no	aproveitamento	tridimensional	do	espaço.				

Como	 docente,	 foi	 complicado	 para	 Teresa	 Ranieri	
enquadrarse	 no	 sistema	 de	 ensino	 artístico	 português.	
No	estrangeiro,	os	professores	passam	mais	tempo	a	tra
balhar	com	os	alunos,	em	Portugal	há	uma	dispersão	na	
carga	horária	por	vários	docentes.	Também	lá	fora,	as	es
colas	têm	alunos	de	várias	nacionalidades,	no	nosso	país	
os	alunos	são	maioritariamente	portugueses.	Um	aspecto	
positivo	que	encontrou	aqui	foi	o	apoio	criativo	dado	aos	
alunos.	A	escola	permite	aos	alunos	trabalharem	e	apre
sentarem	as	suas	peças,	levandoos	a	um	processo	cria
tivo	muito	importante,	nos	outros	países	a	aposta	é	feita	
essencialmente	no	aperfeiçoamento	da	técnica.

O	Processo	de	Bolonha,	ao	contrário	do	que	seria	dese
jável,	não	veio	tornar	homogéneo	o	ensino	entre	as	várias	
escolas	artísticas.	Para	a	coreógrafa	vão	existir	sempre	per
fis	diferentes	entre	as	instituições	de	ensino,	a	escola	per
feita	deveria	dar	aos	alunos	as	ferramentas	técnicas	mas	
também	espaço	para	ele	desenvolver	a	criatividade.	

Francisco	Pedro:	o	dinamizador	da	ideia
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A	loucura	da	sociedade	contemporânea
EM	 NOVEMBRO	 de	 2008	 Teresa	
Ranieri	 apresentou	 no	 Átrio	 uma	
obra	 intitulada	 “Under	 0º”,	 que	 foi	
especialmente	 criada	 para	 alguns	
finalistas	 do	 curso	 de	 licenciatura	
em	Dança.	Este	 trabalho	 surge	na	
continuação	de	um	outro	criado	há	
um	ano	«0º»,	e	fecha	um	ciclo	que	
reflecte	a	experiência	da	coreógrafa	
quando	viveu	no	Norte	da	Europa,	
numa	sociedade	com	uma	arquitec
tura	rectilínea	e	com	a	predominân
cia	do	preto	e	branco.

O	trabalho	“Under	0º”	procurou	
abordar	 temas	como	a	dificuldade	
de	 equilíbrio	 nas	 relações	 huma
nas,	 a	 distância,	 apesar	 da	 proxi
midade	 física,	 o	 medo	 de	 pertur
bações	emocionais	e	a	solidão	na	
individualidade	 foram	 os	 tópicos	
utilizados	na	criação	da	coreografia	
de	Teresa	Ranieri.

eles	podem	evoluir.	O	facto	de	o	erro	
acontecer	 no	 seio	 da	 Escola	 acaba	
por	 não	 ser	 grave,	 uma	 vez	 que	 faz	
parte	da	preparação	dos	alunos	para	
o	mercado	de	trabalho.	Uma	das	pre
ocupações	da	Escola	tem	sido	o	con
vite	 feito	aos	profissionais	do	mundo	
artístico	 para	 realizarem	 workshops	
em	 várias	 áreas,	 desde	 os	 figurinos	
até	à	maquilhagem,	que	ofereçam	aos	

alunos	 uma	 experiência	 idêntica	 ao	
que	se	faz	no	mercado	de	trabalho.	

Nos	 espectáculos	 do	 Átrio	 já	
passaram	 nomes	 sonantes	 como	 os	
de	Rui	Horta,	Olga	Roriz,	Rui	 Lopes	
Graça,	 Amélia	 Bentes,	 entre	 outros.	
A	média	 de	 espectadores	 tem	 vindo	
a	aumentar	de	ano	para	ano,	actual
mente	 situase	 nas	 oitenta	 pessoas	
por	espectáculo,	o	que	é	um	bom	nú

mero	dentro	do	que	é	habitual	nesta	
área.	Mas	a	Escola	Superior	de	Dan
ça,	 para	além	dos	espectáculos	 rea
lizados	pelos	seus	alunos,	também	é	
um	espaço	onde	alguns	profissionais	
do	 ramo	 podem	 apresentar	 as	 suas	
criações.	 No	 fundo	 a	 ESD	 continua	
a	 ser	 um	ponto	 no	Bairro	Alto,	 onde	
várias	 correntes	 artísticas	 se	 podem	
encontrar	e	debater	ideias.

A	coreógrafa	entende	que	na	so
ciedade	 contemporânea	 o	 individua
lismo	reina,	o	conceito	de	comunida
de	está	em	desuso	e	a	própria	família	
está	 em	 crise.	 Foi	 isso	 que	 Teresa	
Ranieri	procurou	transmitir	ao	agrupar	
a	 turma	 em	 duetos	 na	 performance	

que	apresentou	no	Átrio,	a	 loucura	
da	 sociedade	 contemporânea,	 que	
se	 desgasta	 na	 procura	 do	 suces
so.	Os	alunos	da	ESD,	procuram	no	
palco	transmitir	aos	espectadores,	a	
solidão	interior	dos	que	vivem	rode
ados	de	pessoas.	
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A	LEI	de	Orçamento	para	2009	corro
bora	o	nosso	entendimento	no	tocante	
à	manutenção	da	carreira	do	pessoal	
docente	 do	 ensino	 superior,	 quer	 no	
respeitante	 à	 adopção	 do	 regime	 do	
contrato	 de	 trabalho	 em	 funções	 pú
blicas	quanto	à	constituição	de	novas	
relações	 jurídicas	 com	 manutenção	
das	 situações	 existentes	 à	 data	 da	
entrada	 em	 vigor	 da	 Lei	 12A/2008,	
quer	 no	 que	 respeita	 à	 aplicação	 de	
um	sistema	de	avaliação	ao	pessoal	
docente	do	ensino	superior.	A	publica
ção	das	Leis	66B/2007,	que	reformula	
o	 Sistema	 Integrado	 de	Avaliação	 de	
Desempenho	na	Administração	Públi
ca;	 e	 12A/2008,	 que	 define	 e	 regula	
os	 regimes	de	vinculação,	carreiras	e	
remunerações	 dos	 trabalhadores	 que	
exercem	 funções	públicas,	não	 tendo	
excluído	do	seu	âmbito	o	pessoal	do
cente	 nem	 previsto	 qualquer	 tipo	 de	
ressalva,	veio	a	suscitar	dúvidas	quan
to	à	sua	efectiva	aplicação	e	aos	 ter
mos	a	seguir	para	este	desiderato.
A	Lei	66B/2007	 institui	o	sistema	 in
tegrado	de	gestão	e	avaliação	do	de
sempenho	na	Administração	Pública	e	
aplicase	aos	serviços	públicos,	seus	
dirigentes	 e	 demais	 trabalhadores,	
numa	concepção	integrada	dos	siste
mas	de	gestão	e	avaliação,	permitindo	
alinhar	os	desempenhos	dos	serviços	
e	dos	que	neles	trabalham.

Da	análise	do	disposto	nos	artigos	
1.º	e	2.º	da	Lei	66B/2007	resulta	que	
o	pessoal	docente	também	está	sujei
to	ao	Sistema	Integrado	de	avaliação	
de	desempenho	e	abrangido	pelo	SIA
DAP.	Desde	logo	porque	o	âmbito	de	
aplicação	do	diploma	engloba	a	admi
nistração	indirecta	do	Estado,	onde	se	
incluem	universidades	e	politécnicos,	
podendo	os	 subsistemas	 ser	 objecto	
de	adaptação	às	especificidades	das	
instituições,	 nos	 termos	do	artigo	 3.º	
da	mesma	lei.

Neste	sentido,	e	até	que	seja	ins
tituído	um	sistema	de	avaliação	para	
os	 docentes	 do	 ensino	 superior,	 a	
solução	para	a	dificuldade	prática	de	
aplicação	do	SIADAP	a	esse	pessoal	
encontrase	 no	 n.º	 7	 do	 artigo	 113.º	
da	 LVCR,	 cuja	 previsão	 abrange	 “os	
trabalhadores	 cujo	 desempenho	 não	
tenha	sido	avaliado,	designadamente	
por	não	aplicabilidade	ou	não	aplica
ção	efectiva	da	legislação	em	matéria	
de	avaliação	de	desempenho”.

De	acordo	com	o	estatuído	no	n.º	

6	do	artigo	113.º	da	LVCR	é	atribuído	
um	ponto	por	cada	ano	não	avaliado,	
num	 total	 de	 4	 pontos,	 relativamente	
aos	anos	de	2004	a	2007,	podendo	o	
docente	alterar	a	sua	posição	remune
ratória	apenas	quando	perfizer	o	 total	
de	10	pontos.	Em	alternativa,	o	docen
te	poderá	requerer	a	realização	da	sua	
avaliação	através	de	ponderação	cur
ricular,	 nos	 termos	 da	 Lei	 66B/2007,	
aplicada	 com	 as	 necessárias	 adap
tações.	 Todavia,	 a	 aplicação	 deste	
mecanismo	 de	 ponderação	 suscita	 a	
questão	 de	 saber	 a	 quem	 competirá	
assegurar	 a	 condução	 e	 fixação	 dos	
critérios.	Ao	Conselho	Coordenador	de	
Avaliação	 previsto	 para	 os	 restantes	
trabalhadores	da	Administração	Públi
ca?	aos	Conselhos	Científicos	e	Peda
gógicos?	ou	a	todos	em	conjunto?

Em	nosso	entender,	a	 resposta	a	
esta	questão	deve	ter	em	conta	a	es

trutura	do	ensino	superior	 conjugada	
com	a	prevista	na	Lei	para	o	SIADAP,	
pelo	que	esta	tarefa	deverá	ser	come
tida,	de	forma	conjugada,	aos	Conse
lhos	 Científicos	 e	 Pedagógicos,	 em	
articulação	 com	o	Conselho	Coorde
nador	de	Avaliação.

A	conclusão	a	que	podemos	che
gar	 é	 a	 de	 que	 os	 docentes,	 muito	
embora	 pertençam	 a	 uma	 carreira	
integrada	num	corpo	especial,	não	se	
encontram	 fora	 do	 âmbito	 de	 aplica
ção	do	SIADAP,	havendo	no	entanto	
que	proceder	às	necessárias	adapta
ções.	O	facto	de	se	autoexcluírem	do	
SIADAP,	por	 já	serem	avaliados	pelo	
Estatuto,	 não	 faz	 com	 que	 estejam,	
de	facto	e	de	direito,	excluídos	daque
le	sistema	de	avaliação.	É	que,	se	é	
certo	 que	 o	 DecretoLei	 185/81	 faz	
menção	à	classificação	dos	docentes,	
também	o	é	que	esta	é	uma	avaliação	
de	mérito,	 feita	 para	 fins	 específicos	
e	 delimitados,	 no	 caso	 a	 renovação	
de	contratos,	passagem	a	nomeação	
definitiva	ou	avaliação	quinquenal	dos	
professores	com	nomeação	definitiva,	
não	configurando,	neste	sentido,	uma	
avaliação,	 pelo	 menos	 na	 acepção	
com	 que	 é	 utilizada	 para	 efeitos	 do	
SIADAP	e	da	LVCR.

Deste	modo,	e	até	que	os	órgãos	
estatutariamente	 competentes	 de
cidam	 sobre	 a	 adopção	 de	 um	 sis
tema	 de	 avaliação	 especificamente	
aplicável	ao	pessoal	docente,	a	solu
ção	deverá	passar	pela	aplicação	do	
preceituado	 no	 n.º	 7	 do	 artigo	 113.º	
da	 LVCR,	 sendo	 que	 os	 docentes	
poderão	 recorrer	 ao	 mecanismo	 de	
avaliação	por	ponderação	curricular,	
lançando	mão	à	faculdade	que	o	n.º	9	
daquele	artigo	lhes	confere,	aplicada	
com	as	necessárias	adaptações.

Relativamente	 a	 esta	 possibilida
de,	 a	 competência	 para	 assegurar	 o	
processo,	 no	 que	 respeita	 à	 fixação	
dos	 critérios	 e	 respectiva	 valoração,	
deverá	 ser	 cometida	 aos	 Conselhos	
Pedagógico,	Científico	e	Coordenador	
de	Avaliação,	atendendo	à	especifici
dade	 das	 suas	 funções	 no	 contexto	
do	ensino	superior	e	da	avaliação	em	
geral	(como	forma	de	garantir	a	unida
de	da	avaliação/gestão	integrada	dos	
recursos	humanos	das	instituições	de	
ensino	superior).

*	Gabinete	Jurídico	do	IPL

Avaliação	dos	docentes	exige	adaptação

Maria	Feliciana	Cardoso	*

Os docentes, muito 
embora pertençam a uma 

carreira integrada num 
corpo especial, não se 

encontram fora do âmbito 
de aplicação do SIADAP, 
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Portugal	aos	quadradinhos	na
De	portas	abertas	à	comuni
dade,	a	Escola	Superior	de	

Teatro	e	Cinema	acolheu	pela	
primeira	vez	a	jóia	da	coroa	
do	Festival	Internacional	de	
BD	da	Amadora:	a	banda	
desenhada	portuguesa.	Re
ferência	maior	das	histórias	
aos	quadradinhos	made in 
Portugal,	José	Garcês,	o	ar
tista	convidado,	foi	ali	home
nageado,	naquele	que	foi	um	
dos	pontos	altos	do	certame.

 
Textos de Vanessa de S. Glória 

Fotos de Bruna Viegas

AO	ACOLHER	a	iniciativa,	a	Escola	Supe
rior	 de	 Teatro	 e	 Cinema	 tornouse	 ponto	
de	passagem	obrigatório	não	apenas	dos	
fanáticos	 das	 histórias	 aos	 quadradinhos	
mas,	 também,	 da	 generalidade	 dos	 visi
tantes	do	Festival	Internacional	de	Banda	
Desenhada	 da	 Amadora.	 Reafirmando	 a	
sua	ligação	à	comunidade	local	e	a	aber
tura	ao	exterior,	a	escola	deu	a	conhecer	
uma	das	partes	mais	importantes	da	obra	
de	 José	 Garcês,	 condensada	 na	 mostra	
“Desenhar	a	Música”.

Artista	conceituado,	José	Garcês,	que	já	
completou	80	anos,	tem	participado	em	pra
ticamente	todas	as	publicações	e	iniciativas	
da	especialidade	realizadas	em	Portugal.	

Homem	da	Amadora,	para	além	de	au
tor	de	banda	desenhada	é	ilustrador,	pintor,	
e	professor.	Ao	longo	da	sua	carreira	teve	
a	oportunidade	de	estudar	com	os	melho
res	mestres	e	nas	melhores	escolas	da	sua	
época	desenvolvendo	o	desenho	clássico.	
Utilizando	 a	 arte	 aos	 quadradinhos	 numa	
vertente	 histórica	 e	 pedagógica,	 conta	 a	
história	através	de	histórias	de	BD.

Internacionalmente	 reconhecido	 no	
universo	 da	 BD	 foi,	 por	 diversas	 vezes,	

Festival	Internacional
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BD	da	Amadora
Escola	de	Teatro	e	Cinema



Em Foco

34 Politecnia n.º 20 Janeiro / 2009

convidado,	 a	 representar	 Portugal	 no	
Festival	 de	 Lucca	 (em	 Itália),	 um	 dos	
mais	antigos	e	importante	festival	de	ban
da	desenhada	do	mundo.	

Nos	 anos	 90,	 em	 França,	 foi	 aplau
dido	pela	obra	 “História	de	Portugal	em	
BD”,	 que	 chegou	 a	 ser	 traduzida	 para	
francês.	Resultado	de	um	 trabalho	con
junto	com	o	professor	Carmo	Reis,	foram	
publicados	 quatro	 volumes	 da	 “História	
de	 Portugal	 em	 BD”.	 O	 Ministério	 da	
Cultura	 Francês	 escolheu	 a	 obra	 para	
premiar	 estudantes	 vencedores	 de	 um	
concurso	no	âmbito	da	Expo	98.

Numa	simbiose	perfeita	entre	a	imagem	
e	a	música,	a	exposição	“Desenhar	a	Mú
sica”,	exposta	na	ESTC,	é	constituída	por	
21	pranchas	desenhadas	a	tintadachina	e	
coloridas.	Através	dela	são	retratados	ins
trumentos	musicais	do	século	XV	e	excer
tos	da	história	de	Portugal.

Uma	maisvalia	para	a	comunidade	aca
démica	que	vê	nesta	obra	uma	fonte	inspira
dora	para	a	sua	formação	e	criatividade.	

Satisfeito,	Nelson	Dona,	da	organiza
ção	do	FIBDA,	 faz	questão	de	dizer	que	
há	 muito	 que	 se	 pretendia	 que	 o	 maior	
evento	cultural	da	Amadora	passasse	pe
la	 Escola	 Superior	 de	 Teatro	 e	 Cinema.	
“Para	além	de	pólo	educacional,	a	escola	
também	cumpre	o	papel	de	dinamizador	
cultural	na	cidade”.	

Já	o	vereador	da	cultura	da	Câmara	
Municipal	da	Amadora,	António	Moreira,	
espera	dar	continuidade	a	esta	parceria	
com	a	escola	 no	próximo	ano,	 que	 tem	
o	 aliciante	 acrescido	 de	 ser	 o	 da	 cele
bração	do	20º	aniversário	do	festival	de	
Banda	Desenhada.

Ao	completar	 19	anos	de	existência,	 o	
Festival	Internacional	de	Banda	Desenhada	
tem	sido	um	cartãodevisita	para	a	cidade	
da	 Amadora	 que,	 nesta	 edição,	 recebeu	
mais	de	28	mil	visitantes.	O	presidente	da	
ESTC,	Filipe	Oliveira,	considera	que	esta	é	
também	uma	oportunidade	para	a	escola	de	
se	dar	a	conhecer	à	comunidade.

Com	mais	de	50	anos	de	carreira,	José	
Garcês,	associa,	na	exposição	 “Desenhar	
a	Música”,	a	banda	desenhada	à	vertente	
histórica	e	pedagógica,	“uma	forma	de	tra
balho,	nesta	área,	não	muito	usual,	mesmo	
a	nível	internacional”,	diz	Nelson	Dona.

Originais	 de	 desenhos	 de	 trombetas,	
órgãos,	 clavicórdios,	 alaúdes;	 cenas	 de	
dança,	 músicos	 a	 tocarem	 instrumentos	
do	 século	 XV,	 e	 excertos	 da	 história	 de	
Portugal,	 puderam	 ser	 apreciados	 pelo	
público	nesta	exposição.
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Património	 do	 Centro	 Nacional	 de	
Banda	Desenhada	e	Imagem,	na	Ama
dora,	 a	 mostra	 que,	 em	 2005,	 esteve	
exposta,	pela	primeira	vez,	neste	centro,	
já	percorreu	vários	palcos	de	Norte	a	Sul	
do	país,	inclusive	esteve	nas	ilhas.	

“Desenhar	a	música”	resultou	da	
recriação	 da	 mostra	 “A	 Música	 no	
século	 XV”	 realizada	 nos	 anos	 80,	
também	da	autoria	de	José	Garcês	
que,	 em	 resposta	 ao	 desafio	 pro
posto	pelo	então	director	do	Museu	
do	Mosteiro	da	Batalha,	Sérgio	Gui
marães	 de	 Andrade,	 procurou	 re
presentar	fielmente	os	 instrumentos	
musicais	 do	 século	 XV	 esculpidos	
na	 cantaria	 dos	 pórticos	 da	 Bata
lha.	 O	 argumento	 deste	 projecto,	
inspirado	 num	 episódio	 verídico	 da	
história	 de	 Portugal,	 baseiase	 na	
visita	 de	 uma	 embaixada	 flamenga	
a	Portugal,	chefiada	pelo	Duque	de	
Borgonha	em	1428,	no	ano	em	que	
se	construía	o	Mosteiro	da	Batalha.	
Na	preparação	da	“Música	no	século	
XV”,	o	artista	recorreu	ao	conselhei
ro	musical,	José	Pedro	Caiado,	que,	
faz	 questão	 de	 frisar,	 foi	 uma	 “aju
da	 preciosa”.	 Recordese	 que	 José	
Pedro	Caiado	 integra	um	grupo	es
pecializado	em	repertório	de	música	
de	 Idade	Média,	La	Batalla,	dirigido	
por	 Pedro	 Caldeira	 Cabral,	 apesar	
de	estar	em	comissão	de	serviço,	o	
músico	 pertence	 ao	 corpo	 docente	
da	ESTC.	

De	um	longo	trabalho	de	pesquisa	
resultaram	 30	 pranchas	 desenhadas	
a	 tintadachina.	Apesar	 de	 bastante	
aplaudida,	 a	 exposição,	 por	 ter	 sido	
exibida	em	local	aberto,	Claustro	Joa
nino	do	Mosteiro	da	Batalha,	apresen
tou	cópias	a	sépia	do	trabalho.	

Os	 desenhos	 originais	 ficaram	
guardados	na	gaveta	até	2005.	Altu
ra	 em	o	Centro	Nacional	 de	Banda	
Desenhada	 e	 Imagem,	 sediado	 na	
Amadora,	 em	 colaboração	 com	 o	
mestre,	pegou	no	projecto.	As	pran
chas	 desenhadas	 a	 tintadachina	
foram	coloridas	pelo	próprio	artista.	
O	 trabalho	sobre	a	música	em	con
texto	histórico	no	século	XV	foi	então	
transformado	numa	actividade	peda
gógica	e	de	divulgação	da	música	e	
da	BD	junto	do	público	infantojuve
nil.	É	assim	que	nasce	a	exposição	
“Desenhar	a	Música”.

Os	jovens	aderiram	em	massa	à	mostra	"Desenhar	a	Música"	de	José	Garcês

O	artista	com	o	vereador	da	cultura	da	Câmara	da	Amadora,	António	Moreira

O	presidente	do	conselho	directivo	da	ESTC,	o	secretário	da	escola	e	o	artista
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Uma	vida	dedicada	à	BD
JOSÉ	 GARCÊS	 diplomouse	 em	
Artes	 Gráficas	 pela	 Escola	 de	
Artes	 Decorativas,	 em	 1946,	 ini
ciando	 nesse	 mesmo	 ano	 a	 sua	
carreira	 no	 jornal	 “O	 Mosquito”,	
onde	 se	 manteve	 durante	 uma	
década.	Desde	então	nunca	mais	
parou.	 Ao	 longo	 da	 sua	 carrei
ra	 tem	 conseguido	 pôr	 a	 BD	 ao	
serviço	do	público	em	geral.	Co
laborou	 em	 mais	 de	 uma	 deze
na	 de	 publicações	 portuguesas	
destinadas	 a	 crianças	 e	 adoles
centes.	 Desenhou	 para	 várias	
editoras	 escolares	 (Edições	Asa,	
Bertrand,	Verbo,	Didáctica,	 entre	
muitas	outras)	em	livros	de	várias	
disciplinas:	história,	geografia,	ci
ências,	 português	 e	 matemática.	
José	Garcês	foi	ilustrador	e	autor	
de	 banda	 desenhada	 no	 jornal	
“O	Século”	 e	 na	 revista	 feminina	
“Modas	e	Bordados”.	Em	1963	a	
RTP	convidouo	a	colaborar	com	
ilustrações	para	o	programa	“Por
tugal,	história	e	aventura”.	

Residente	 na	Amadora,	 o	 ar
tista	tem	participado	na	cidade	em	
actividades	ligadas	à	banda	dese
nhada,	 sobretudo	nos	últimos	15	
anos,	desde	a	criação	do	Festival	
Internacional	de	Banda	Desenha
da.	 É	 na	 Amadora,	 no	 arquivo	
de	 originais	 do	 CNBDI	 –	 Centro	
Nacional	de	Banda	Desenhada	e	
Imagem	–	que	se	encontra	gran
de	 parte	 da	 sua	 obra.	 A	 ligação	
à	 cidade	 e	 o	 reconhecimento	 do	
seu	 trabalho	 mereceramlhe	 o	

seu	nome	ser	atribuído	a	uma	ave
nida	da	cidade.

Deu	 cursos	 de	 iniciação	à	 banda	
desenhada	a	professores	e	alunos	em	
Portugal	e	nas	ilhas.

José	Garcês	 desenhou	 uma	 co
lecção	 de	 selos	 para	 os	 CTT,	 e	 foi	
autor	 de	 ilustração	 animal	 para	 o	
Museu	de	História	Natural	da	Facul
dade	de	Ciências.	Por	inúmeras	ve

zes	 as	 suas	 qualidades	 artísticas	
foram	 reconhecidas	 destacando
se,	 especialmente,	 nos	 trabalhos	
de	 banda	 desenhada	 histórica,	
ilustração	animal	e	construções	de	
armar.	Em	1999	o	artista	foi	home
nageado	 com	 a	Medalha	 de	Ouro	
Municipal	 e	 recebeu	 o	 Troféu	 de	
Honra	do	Festival	 Internacional	de	
Banda	Desenhada	da	Amadora.

Estudantes	abrilhantam	a	festa
NãO	foi	combinado,	mas	o	trabalho	musical	desenvolvi
do	ao	longo	do	ano	de	2008	pelo	grupo	Taratin	yalalan	
–	constituído	por	alunos	da	Escola	Superior	de	Teatro	e	
Cinema	–	encaixou	na	perfeição,	na	inauguração	da	ex
posição	“Desenhar	a	Música”.

Aderindo	 entusiasticamente	 ao	 evento,	 o	 grupo	
estudantil	apresentou	um	pequeno	recital	com	reper
tório	medieval,	do	século	XIII	ao	século	XVI,	utilizan
do	dois	 instrumentos	 representados	na	banda	dese
nhada:	viola	de	arco	e	alaúde.	E	um	grupo	de	alunos	
do	2º	ano	de	teatro,	da	professora	Maria	Repas,	inter
pretou	canções	da	época.
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Guerra	das	Estrelas	na	Amadora

VINTE	e	oito	mil	visitantes	estive
ram	 no	 Festival	 Internacional	 de	
Banda	 Desenhada	 da	 Amadora	
que	teve	como	tema	central	 “Tec
nologia	 e	 Ficção	 Científica”.	 De	
Norte	 a	 Sul	 do	 país,	 alunos,	 do	
ensino	básico	ao	universitário,	pu
deram	apreciar	o	que	de	melhor	se	
faz	 em	 banda	 desenhada	 a	 nível	
nacional	e	internacional.

Ao	completar	19	anos	de	exis
tência	 o	 espaço	 Fórum	 Luís	 de	

Camões,	na	Brandoa,	que	 tem	qua
tro	mil	metros	quadrados	de	área,	foi	
transformado	no	Astroporto	que	aco
lheu	uma	nave	cósmica.	

Exposições,	 sessões	 de	 autógra
fos	 com	 autores	 nacionais	 e	 estran
geiros,	debates,	workshops	e	activida
des	para	os	mais	novos	fizeram	parte	
da	programação	do	maior	 festival	de	
BD	do	país.	Para	além	de	divulgar	a	
BD	 como	ela	 é,	 este	 evento	 oferece	
livros	a	preços	de	feira,	 levando	esta	

arte	ao	público	em	geral,	criando	no
vos	apreciadores	e	leitores.

Á	semelhança	dos	anos	anterio
res,	para	além	do	núcleo	central	da	
exposição	existiam	núcleos	exposi
tivos	espalhados	pela	cidade.

O	 festival	 encerrou	em	grande	
com	a	mini	 convenção	Star	Wars.	
Vindos	 de	 vários	 pontos	 da	Euro
pa	 chegaram	mascarados	de	per
sonagens	 alusivas	 à	 Guerra	 das	
Estrelas.

O	sonho	antigo	de	Nelson	Dona
Nelson	 Dona,	 director	 do	 Festival	 Internacional	 de	
Banda	Desenhada	da	Amadora,	é	um	homem	 feliz	e	
realizado.	No	 dia	 da	 inauguração	 da	 exposição	 "De
senhar	a	Música",	do	artista	José	Garcês,	em	decla
rações	à	Politecnia,	 faz	questão	de	dizer	que	está	a	
concretizar	um	sonho	antigo	ao	 levar	o	maior	evento	
cultural	 da	Amadora	 para	 a	 Escola	 Superior	 de	Tea
tro	e	Cinema	do	Instituto	Politécnico	de	Lisboa.	“Para	
além	de	pólo	educacional,	a	escola	também	cumpre	o	
papel	de	dinamizador	cultural	na	cidade”.

C
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Oportunidades	Específicas	de	Negócio

ISEL	abre	portas	
à	incubação	virtual

O	Instituto	Politécnico	de	Lisboa	encara	as	redes	de	conhecimento	e	as	parcerias	
empresariais	como	prolongamentos	inteligentes	do	sucesso	educativo.	À	luz	dessa	
estratégia,	o	ISEL	abriu	as	suas	instalações	à	incubação	virtual,	garantido	o	apoio	
ao	desenvolvimento	do	conhecimento,	e	associandose	à	lógica	do	empreendorismo	
preconizado	pela	OPEN	–	Oportunidades	Específicas	de	Negócio,	liderada	por	um	
antigo	aluno	da	escola	de	engenharia.	

Textos de Clara Santos Silva   l   Fotos de Pedro Pina

O	ANO	 de	 2008	 foi	 o	motor	 do	 em
preendorismo	nas	escolas	do	Instituto	
Politécnico	de	Lisboa,	que	vê	na	ino
vação,	 nas	 ideias	 empreendedoras,	
sinais	claros	de	um	futuro	que	se	de
seja	promissor.	A	ideia	está	na	moda	
e	 cada	 vez	mais	 enraizada	 no	meio	
académico	e	no	tecido	empresarial.

A	OPEN,	Centro	de	Incubação	de	
Oportunidades	de	Negócio,	 tem	sido	
fundamental	 para	o	desenvolvimento	
de	ideias	inovadoras	e	na	ponte	entre	

a	indústria	e	o	ensino.	Uma	das	qua
tro	empresas	incubadas,	a	DailyWork,	
desenvolve	o	seu	trabalho	nas	 insta
lações	do	Instituto	Superior	de	Enge
nharia	de	Lisboa,	apesar	da	sua	sede	
física	 se	 situar	 na	 Marinha	 Grande.	
Ricardo	Prata,	exaluno	do	ISEL	e	in
vestigador,	 acabou	 por	 nunca	 deixar	
a	 escola	 que	 o	 formou,	 associando
se	 ao	 professor	 António	 Serrador	 e	
formando	uma	empresa	na	área	dos	
Sistemas	Inteligentes	de	Transportes.	

Nesta	rede	em	que	entram	o	ISEL,	a	
OPEN	e	a	DailyWork	subsiste	o	con
ceito	de	incubação	virtual.	O	incubado	
desenvolve	 o	 trabalho	 no	 campo	 da	
investigação	 e	 desenvolvimento	 tec
nológico	em	laboratórios	do	ISEL,	em	
resposta	ao	mercado	para	o	qual	está	
direccionado,	e	por	sua	vez	a	incuba
dora	presta	apoio	em	termos	de	ges
tão	e	serviços	administrativos.	

A	 Marinha	 Grande	 é	 a	 sede	 da	
Incubadora	 OPEN,	 local	 estratégi

Nas	instalações	da	Open,	na	Marinha	Grande,	as	grandes	ideias	inovadoras	têm	um	espaço	próprio	à	sua	disposição
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co,	 dado	 estar	 inserido	 no	 Parque	
Industrial	 do	 concelho,	 conhecido	
pela	sua	tradição	na	Indústria.	O	ob
jectivo	principal	da	OPEN	é	ser	um	

centro	de	 inovação,	acolhendo	pro
jectos	e	ideias	que	possam	constituir	
empresas.	A	sua	grande	particulari
dade	e	maisvalia	está	nos	espaços	

que	não	são	só	para	serviços	mas,	
também,	 para	 indústrias.	 Uma	 das	
empresas	 incubadas	é	precisamen
te	na	área	industrial.

No	princípio	eram	os	moldes…

A	 INCUBADORA	 de	 empresas	
OPEN	 nasceu	 da	 actividade	 de
senvolvida	pelo	Centro	Tecnológico	
da	Indústria	de	Moldes	(Centinfe),	
que	acabaria	por	lhe	servir	de	ân
cora.	Com	uma	 total	 implantação	
no	mercado	da	Indústria,	o	Centin
fe	promove	o	desenvolvimento	de	
candidaturas	a	projectos	de	apoio	
ao	 desenvolvimento,	 possuindo	
também	um	conjunto	de	áreas	ad
ministrativas	de	suporte.	

Também	aqui,	a	lógica	é	a	de	
as	empresas	obterem,	num	mes
mo	 local,	 tudo	 aquilo	 que	 preci
sam	para	funcionar.

A	Centinfe	é	constituída	por	gru
pos	estruturados	de	acordo	com	as	
necessidades.	 Pode	 dizerse	 que	
se	 trata	 de	 um	 centro	 de	 suporte	
da	 indústria	 de	moldes,	 ferramen

tas	 especiais	 e	 plásticos.	A	 sua	mis
são	passa	por	recorrer	aos	seus	espe
cialistas	para	dar	suporte	a	qualquer	
área	de	funcionamento,	espelhando	a	
sempre	presente	polivalência.

O	Centro	 é	 constituído	 por	 diver
sas	áreas,	 imprescindíveis	para	o	to
tal	funcionamento	de	uma	empresa.	A	
área	de	 informática	dá	apoio	às	Tec
nologias	 de	 Informação,	 e	 a	 equipa	
da	qualidade	garante	a	certificação	de	
90%	dos	produtos	desenvolvidos	pela	
indústria	de	moldes	e	elabora	manu
ais	de	qualidade.	A	área	de	projectos,	
por	seu	lado,	assegura	tudo	o	que	diz	
respeito	ao	investimento,	às	candida
turas	 e	 marketing,	 organizando	 todo	
o	 processo	 que	 posteriormente	 será	
submetido	a	candidatura.

As	 instalações	da	Centinfe,	a	par	
do	que	foi	concebido	na	OPEN,	estão	

preparadas	 para	 servir	 de	 posto	
de	 trabalho	 das	 suas	 associadas.	
Possui	 salas	 de	 videoconferência	
amplas:	uma	área	de	palco,	já	utili
zadas	para	espectáculos	de	baila
do	e	música	moderna;	e	uma	área	
administrativa,	 sempre	 importante	
para	o	trabalho	diário.

Uma	 das	 grandes	 apostas	 do	
Centro	 é	 criar	 redes	 de	 conhe
cimento	 extensas.	 A	 estrutura	
assegura	 que	 todos	 os	 apoios	
solicitados	 pelos	 associados	 têm	
resposta,	 por	 parte	 dos	 especia
listas	da	Centinfe	ou	de	terceiros,	
a	quem	se	 recorrerá	se	necessá
rios.	A	grande	maisvalia	no	Cen
tro	 passa	 por	 saber	 ser	 uma	 ins
tituição	de	suporte,	desde	o	mais	
pequeno	até	às	áreas	de	 topo	da	
organização	das	empresas.
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PUBLICIDADE

O	 projecto	 nasceu	 com	 o	 edifí
cio,	 que	 foi	 estudado	 ao	 pormenor,	
possuindo	 uma	 flexibilidade	 total.	
Dividese	por	áreas,	em	função	das	
necessidades	 dos	 seus	 incubados.	
Possui	no	seu	résdochão	uma	área	
de	recepção	e	de	serviços,	onde	po
derão	desenvolverse	as	entrevistas	
aos	candidatos	a	incubados.	Nos	pi
sos	subsequentes	podem	encontrar
se	 salas	 de	 reunião	 apetrechadas	
com	 meios	 audiovisuais	 de	 última	
geração,	mesas	e	computadores.	As	
salas	de	videoconferência	possuem	
quatro	ecrãs	que	permitem,	no	caso	
de	 projectos	 internacionais	 comuni
car	em	simultâneo	com	quatro	can
tos	do	Mundo.

As	 zonas	 de	 serviços	 são	 aque
las	que	acolhem	as	sedes	físicas	das	
empresas	e	podem	também	ser	zonas	
de	 trabalho.	A	parte	 industrial	 integra	
uma	fábrica,	um	pavilhão	 industrial	e	
uma	área	administrativa	adjacente.

Estando	inserida	numa	zona	indus
trial	e	tendo	por	base	ideias	geradoras	
de	produtos	 inovadores,	a	OPEN	pos
sui	 também	 uma	 área	 de	 exposição,	
que	 pode	 funcionar	 como	mostra	 dos	
produtos.	Na	área	industrial,	podem	en

contrarse	vários	portões,	em	que	cada	
um	corresponde	a	um	módulo,	mas	as	
empresas	podem	 ter	um	ou	dois,	 dei
xando	em	aberto	essa	possibilidade	à	
medida	das	suas	necessidades.

Cada	uma	das	empresas	que	con
trate	 a	 área	 industrial	 tem	 também	
acesso	 a	 módulos	 onde	 se	 concen
tram	arquivos	mortos	e	garagens.

O	 objectivo	 é	 que	 na	 OPEN	 as	
empresas	tenham	acesso	a	tudo.

Joaquim	 Menezes,	 o	 Presiden
te	 do	Conselho	 de	Administração	 da	
OPEN,	acredita	que	será	um	sucesso	
no	futuro,	mas	reconhece	que	a	lógica	
do	empreendorismo	precisa	de	matu
ração.	 Ressalva	 que	 para	 as	 jovens	
empresas	“já	não	é	o	começar	na	ga
ragem,	mas	sim	com	condições	mais	
estruturadas	 que	 permitem	 avançar	
de	uma	forma	mais	consistente.”

Ao	 percorrermos	 o	 edifício	 da	
OPEN,	 a	 impressão	 que	 retemos	 é	
a	 de	 estar	 perante	 condições	 logís
ticas	minimalistas.	Muitas	são	as	ini
ciativas	organizadas	pela	OPEN	que	
pretendem	 dar	 ânimo	 à	 indústria.	O	
«fimdetarde	dos	empreendedores»	
é	 uma	 das	 iniciativas	 que	 permitem	
reunir	 profissionais	 que	 dão	 o	 seu	

testemunho,	 formando	 quase	 que	
uma	 tertúlia.	 Os	 «Jantares	 Vínicos»	
têm	 feito	 também	 muito	 sucesso	
pois	 permitem	 juntar	 profissionais	
da	 produção	 de	 vinho	 sempre	 com	
um	 cunho	 de	 cultura.	 É	 convidado	
um	 orador	 que	 serve	 de	 âncora	 ao	
jantar,	 durante	 o	 qual	 é	 feita	 uma	
prestação	de	gastronomia.	A	 ideia	é	
precisamente	reunir	no	mesmo	local,	
profissionais	de	 várias	áreas,	 sendo	
que	o	custo	do	jantar	fica	a	cargo	dos	
participantes,	sendo	a	acção	de	pro
moção	desenvolvida	pela	OPEN.

Este	 tipo	 de	 iniciativas	 permite	
estabelecer	 uma	 rede	 de	 contactos	
importante	para	a	globalização	que	se	
vive	actualmente.

A	 zona	 onde	 está	 implantada	 a	
OPEN	 e	 a	 Centinfe	 –	 Centro	 Tec
nológico	 da	 Indústria	 de	 Moldes,	
da	 qual	 Joaquim	Menezes	 também	
é	 Presidente,	 foi	 já	 considerada	 no	
Plano	Territorial,	um	Pólo	Tecnológi
co.	Ao	lado	será	construído	o	Centro	
de	Formação	da	Indústria	de	Vidros.	
Será	 também	 inaugurado	 o	 Centro	
Empresarial,	 onde	 estará	 integrada	
a	 Escola	 Profissional	 da	 Marinha	
Grande.	
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A	(re)descoberta	da	indústria
PARA	ALÉM	da	sua	actividade,	o	Cen
tro	Tecnológico	da	Indústria	de	Moldes	
demonstra	 forte	 preocupação	 com	 o	
facto	de	a	indústria	ter	caído	no	esque
cimento	 dos	 jovens,	 deixando	 de	 ser	
uma	 das	 suas	 opções	 de	 formação.	
Tendo	a	Marinha	Grande	uma	forte	tra
dição	na	indústria,	a	pouca	procura	na	
área	poderia	conduzir	a	uma	crise	sem	
precedentes	na	região.

Numa	 altura	 em	 que	 os	 cursos	
tecnoprofissionais	 estavam	 quase	
a	 desaparecer,	 a	 forma	 encontrada	
para	 contrariar	 a	 realidade	 foi	 dar	
luz	 a	 um	novo	 projecto.	O	 objectivo	
foi	(continua	a	ser),	cativar	os	jovens	
a	 partir	 do	 7.º	 ano	 de	 escolaridade,	
mostrandolhes	 que	 a	 indústria	 é	
uma	actividade	com	futuro.	

A	 iniciativa	 «Pense	 Indústria	 Co
nhecimento»	 começou	 em	 199596,	
tendo	a	coordenação	nacional	ficado	
a	 cargo	 da	Associação	 dos	 Centros	
Tecnológicos	de	Portugal.	O	Centinfe,	
um	dos	cinco	centros	com	instalações	
físicas,	 acolhe	 nas	 suas	 instalações	
perto	 de	 300	 alunos	 anualmente.	
Cada	 projecto	 funciona	 pelo	 período	
de	um	ano,	durante	o	qual	os	alunos	
passam,	de	duas	em	duas	semanas,	
duas	horas	no	centro.

São	treze	as	escolas	na	região	da	
Marinha	Grande	a	participar	na	inicia
tiva.	Essas	escolas	assumem	uma	es
trutura	 didáctica	 e	 pedagógica	muito	
sedimentada	 quanto	 às	 opções	 que	
os	alunos	 terão	que	 tomar	no	 futuro.	
O	 importante,	 segundo	 Joaquim	Me
nezes,	fervoroso	apoiante	da	ideia,	é	
mostrar	que	«a	Indústria	é	muito	dife
rente	do	que	foi».	Por	 isso,	o	primei
ro	 passo	 é	 mostrar	 o	 filme	 “Tempos	
Modernos”,	de	Charlie	Chaplin,	onde	
se	 caricatura	 a	 indústria	 no	 inicio	 do	
Século	XX.	O	choque	entre	a	tecnolo
gia	de	então	e	a	modernidade	permite	
aos	 alunos	 perceber	 o	 que	 é	 hoje	 a	
industria	e	como	funciona.

O	ambiente	onde	se	desenvolve	
o	projecto	é	uma	sala	concebida	pa
ra	 o	 efeito,	 com	postos	de	 trabalho	
reais,	 correspondendo	 cada	 um	 a	
uma	área	 industrial	horizontal.	A	 in
tenção	é	mostrar	o	que	futuramente	
encontrarão	 nas	 empresas	 indus

triais,	estabelecendo	a	ponte	entre	a	
teoria	e	a	prática.

A	 componente	 pedagógica	 as
senta	numa	forte	ligação	do	projecto	
ao	entretenimento,	uma	vez	que	se	
trata	de	alunos	dos	7.ºs,	8.ºs	e	9.ºs	
anos.	Ao	mesmo	 tempo	que	 jogam,	
aprendem.	 O	 estímulo	 ao	 trabalho	
de	equipa	é	uma	constante.	Criam
se	grupos	de	trabalho	que	se	consti
tuem	como	empresas,	nas	quais	os	
participantes	 podem	 ser	 técnicos,	
trabalhando	 nas	 diversas	 áreas,	 ou	
até	 administradores.	 Funciona	 tudo	
um	 pouco	 na	 lógica	 dos	 jogos	 de	
empresas,	 que	 têm	 de	 ser	 geridas	
na	relação	causaefeito.	

Num	 ambiente	 muito	 particular	
podem	 ser	 encontrados	 postos	 de	
trabalho	 correspondentes	 a	 inúme
ras	 vertentes	 da	 indústria,	 desde	 a	
logística,	 a	 energia	 solar,	 robótica,	
mecânica,	 hidráulica	 e	 pneumática	
entre	outras.	Todos	os	exercícios	do	
projecto	«Pense	indústria»	se	iniciam	
com	a	programação	em	computador	
e	só	depois	com	a	maquinação.

Uma	 das	 sessões	 do	 projecto	
passa	por	criar	 ideias	de	produtos.	A	
estratégia	ganhou	 já	uma	 tal	popula
ridade	que	levou	mesmo	à	criação	de	
um	prémio	anual	atribuído	ao	melhor	
produto.	Em	2007	o	galardão	 foi	 en
tregue	ao	criador	de	um	cabide	exten
sível,	que	pode	ser	adaptado	a	crian
ças,	adultos	e	a	várias	circunstâncias.	
Apesar	de	muito	simples,	houve	a	ne
cessidade	de	recorrer	a	cálculos	para	
chegar	ao	protótipo	final.	

Alguns	pais	 já	 informaram	os	pro
fissionais	da	Centinfe	de	que	os	filhos	
revelam	boas	alterações	de	comporta
mento	e	responsabilidade.	O	Centinfe	
disponibiliza	ainda	uma	série	de	livros,	
adequados	às	idades	dos	alunos,	que	
retratam	o	processo	de	criação	de	ob
jectos	 que	 lhes	 são	 familiares,	 como	
por	 exemplo	 as	 pranchas	 de	 surf.	 E	
em	cada	 livro	há	um	dicionário	sobre	
a	área.	Por	último,	os	especialistas	de	
recursos	humanos	e	 formação	profis
sional	seguem	o	percurso	dos	partici
pantes,	avaliando	o	impacto	do	projec
to	nas	suas	opções	de	formação.

Zona	industrial	do	Centro	Tecnológico	da	Indústria	de	Moldes,	Ferramentas	e	Plásticos
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Empreendorismo

EMPREENDORISMO	 é	 a	 palavra	 do	
momento,	mas	na	opinião	de	um	grande	
conhecedor	da	matéria,	Joaquim	Mene
zes,	o	seu	conceito	é	por	vezes	bana
lizado,	ao	ser	apontado	como	a	única	
saída	 para	 o	 futuro.	 Objectivamente,	
para	ele,	«empreender	é	inovar».

Ser	 empreendedor	 não	 significa	
ser	 empresário.	 Aos	 profissionais	
de	 hoje	 pedese	 que,	 no	 local	 de	
trabalho	 tenham	 a	 capacidade	 de	
reinventar	 coisas,	 encontrar	 solu
ções	novas	para	problemas	antigos.	
Criatividade,	persistência	e	vontade	
de	 vencer	 dificuldades	 não	 são	 ca
racterísticas	 exclusivas	 do	 empre
sariado.	 Joaquim	 Menezes	 diz	 que	
o	jovem	empreendedor	tem	que	ser,	
sobretudo,	persistente,	relativamen
te	 pragmático	em	 relação	aos	 seus	
objectivos	e	ter	a	noção	clara	de	que	
um	 projecto	 empresarial	 tem	 que	
servir	o	mercado.

Ainda	de	acordo	com	a	sua	filoso
fia,	 ser	 empreendedor	 começa	 sem
pre	na	escola,	na	forma	como	se	en
sina	e	como	se	aprende.	Sendo	certo	
que	à	escola	compete	ter	mais	a	res
ponsabilidade	do	que	às	empresas.	“A	
escola	tem	que	se	ajustar	ao	mercado	
que	serve,	estando	atenta	às	necessi
dades	da	própria	indústria”,	observa.

No	Instituto	Superior	de	Engenha
ria	 de	Lisboa,	 ao	qual	 se	mantém	 li
gado,	diz	existirem	grupos	de	trabalho	
com	uma	vontade	genuína	para	ence
tar	mudanças,	havendo	outros,	que	se	
mantêm	 a	 fazer	 aquilo	 que	 a	 escola	
tem	como	função,	o	que	também	não	
é	de	criticar.	Um	pouco	na	lógica	das	
empresas,	as	escolas	superiores	tam
bém	têm	que	se	reinventar,	apesar	de	
estarem	 sujeitas	 a	 constrangimentos	
que	muito	têm	a	ver	com	financiamen
to.	O	seu	papel	como	empreendedor	
tem	 sido	 bem	 sucedido,	 mesmo	 no	
que	diz	respeito	ao	trabalho	que	tem	
vindo	 a	 desenvolver	 no	 apoio	 a	 no
vas	gerações	de	empreendedores.	O	
Centinfe	é	um	dos	casos	de	sucesso	
com	o	seu	cunho,	que	funciona	como	
interface	entre	a	 indústria,	as	empre
sas	e	a	parte	académica.

A	OPEN	 é	 um	 projecto	 paralelo,	
mas	que	 complementa	aquilo	 que	é	

Ser	empreendedor	não	é	ser	empresário

feito	 no	Centinfe,	 dando	 a	 oportuni
dade	 a	 empresas	 e	 seus	 projectos	
de	começarem	a	surgir,	como	forma	
de	viram	a	ser	consolidados.	É	uma	
estrutura	que	está	aberta	não	só	às	
áreas	que	têm	a	ver	com	os	moldes,	
mas	 de	 uma	 forma	 horizontal	 para	
reforçar	a	estrutura	económica,	local,	
regional	e	nacional.

Dentro	 da	 estrutura	 da	 OPEN,	
surge	 a	 incubação	 virtual,	 na	 qual	
encontramos	 a	 Dailywork,	 já	 bem	
conhecida	 do	 IPL,	 que	 funciona	 na	
lógica	da	incubação	virtual,	e	à	qual	
é	dado	suporte	sob	o	ponto	de	vis
ta	 da	 gestão	 e	 administrativo.	 Não	
esconde	 a	 satisfação	 ao	 reconhe
cer	a	abertura	do	ISEL	à	criação	de	

um	espaço	de	incubação	na	escola,	
permitindo	 ter	 um	 espaço	 de	 incu
bação	à	distância,	para	desenvolver	
conhecimento.	Sempre	no	âmbito	do	
empreendorismo,	depois	da	incuba
ção	 virtual,	 seguese	 o	 mecanismo	
Business	 Angels,	 que	 não	 é	 mais	
do	 que	 uma	 estrutura	 de	 suporte	
ao	 lançamento	 de	 novas	 ideias	 e	
novas	 empresas.	 Mais	 ágil	 do	 que	
as	 sociedades	 de	 capital	 de	 risco,	
através	delas,	pode	ser	investido	um	
montante	de	cem	euros,	baseando
se	numa	lógica	de	quase	sociedade	
mais	 do	 que	 na	 estrutura	mais	 for
mal	e	institucional.	A	diferença	é	que	
o	 empreendedor	 não	 necessita	 de	
estabelecer	diálogo	com	a	banca.

O	engenheiro	Joaquim	Menezes,	presidente	da	Open	e	exaluno	do	ISEL
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Problemáticas   

EMBORA	se	possa	pensar	que	a	ocor
rência	dum	sismo	em	simultâneo	com	
a	conclusão	duma	escavação	geral	a	
jusante	duma	cortina	de	parede	mol
dada	ancorada,	possa	ser	pouco	pro
vável,	a	realidade	mostra	que,	sempre	
que	ocorre	um	sismo	numa	zona	ur
bana	 nalguns	 locais	 desta	 existirão,	
certamente,	 escavações	 executadas	
ao	 abrigo	 de	 paredes	moldadas	 que	
ainda	 aguardam	 a	 execução	 dos	 pi
sos	 enterrados	 para	 que	 a	 obra	 de	
contenção	periférica	se	conclua.

Assim,	 faz	 todo	 o	 sentido	 admitir	
que	se	deve	introduzir	a	acção	sísmi
ca	no	dimensionamento	duma	cortina	
de	parede	moldada	como	nos	restan
tes	tipos	de	estruturas	de	contenção.

Na	presente	comunicação	é	 refe
rida	 a	 forma	 de	 considerar	 a	 acção	
sísmica	de	acordo	 com	as	 recomen
dações	 dos	 Eurocódigos	 estruturais,	
nomeadamente	os	EC7	e	EC8.	

Para	 solos	 coesivos	 é	 importan
te	saber	como	pode	variar	o	valor	da	
coesão	quando	ocorre	 um	 sismo.	De	
acordo	 com	 resultados	 experimentais	
[Makdisi		&	Seed,	1978],	a	coesão	di
minui	quando	ocorre		um	sismo,	consi
derandose,	habitualmente,	que	o	valor	
da	coesão	sob	as	acções	dinâmicas	é	
da	ordem	de	80%	do	valor	sob	acções	
estáticas,	 o	 que	 é	 justificado	 por	 se	
presumir	 que	 as	 ligações	 de	 coesão	
entre	 as	 partículas	 de	 argilas	 e	 siltes	
possuem	uma	certa	elasticidade	pos
sibilitando	 ligeiros	 deslocamentos	 os
cilatórios	 repetidos	 dessas	 partículas,	
umas	em	relação	às	outras,	sem	que	
haja	rotura	das	ligações	[Tschebotario

Recomendação	dos	Eurocódigos	estruturais

A	acção	sísmica	no	dimensionamento	
de	uma	cortina	de	parede	moldada

As	estruturas	de	contenção,	normalmente	subdivididas	em	estruturas	autoportantes	
(muros	de	gabiões,	muros	de	betão	armado	funcionando	como	consolas	verticais	ou	
dotados	de	contrafortes,	etc.)	e	estruturas	ancoradas	(paredes	moldadas,	paredes	
do	tipo	“Berlim	Definitivo”,	cortinas	de	estacaspranchas,	etc.),	devem	ser	dimensio
nadas	para	as	acções	sísmicas.

Texto de J. Matos e Silva

ff,	1978].	Esta	prática	está	reflectida	no	
parágrafo	 3.1	 do	Eurocódigo	 8,	 onde	
se	 recomenda,	 quando	 se	 considera	
a	acção	sísmica,	a	adopção	de	coefi
cientes	 de	 minoração	 para	 a	 coesão	

de	1,3	para	cu	e	de	1,2	para	c	o	que	
equivale	a	considerar	cerca	de	80%	do	
seu	valor	sob	as	acções	estáticas.

Para	 além	 da	 acção	 dinâmi
ca	 do	 solo	 sobre	 a	 estrutura	 de	
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Problemáticas

contenção	 é	 necessário	 conside
rar	 a	 acção	 sísmica	 sobre	 a	 mas
sa	 dessa	 estrutura,	 que	 é	 dada	 por:	
				q´=	kh	x	P		 (7)		em	que:

kh		coeficiente	sísmico	horizontal	
quantificado	a	partir	da	equação	(1)

P	 	 Peso	 próprio	 da	 estrutura	 de	
contenção	/m2

Para	os	muros	de	suporte	autopor
tantes	de	betão	armado	é	recomendável	
incluir,	também,	na	quantificação	de	P	,	
o	peso	da	massa	de	solo	que	se	apoia	
sobre	a	sapata	do	muro	[Ravara,	1969].

É	 importante	 notar	 que	 o	 ponto	
de	 aplicação	 das	 acções	 estáticas	
+	 dinâmicas	 do	 solo	 ,	 no	 caso	 das	
estruturas	 de	 contenção	 rígidas,	
deve	situarse	a	meia	altura	dessas	
estruturas.	 Contudo,	 para	 cortinas	
flexíveis	 com	 possibilidade	 de	 ro
tação	 na	 sua	 base,	 o	 que	 aconte
ce	 frequentemente	 nas	 cortinas	 de	
paredes	 moldadas	 (a	 menos	 que	
tenham	 uma	 ficha	 de	 comprimento	
excessivo),	o	EC8,	no	seu	parágrafo	
7.3.2.3,	 alínea	 5),	 recomenda	 que	
se	utilize	o	mesmo	ponto	de	aplica
ção	da	 resultante	das	acções	está
ticas.	No	que	se	refere	à	acção	sís
mica	sobre	a	massa	da	estrutura	de	
contenção	e	sobre	a	massa	de	solo	
que	se	apoia	sobre	a	sua	sapata	(no	
caso	das	contenções	 rígidas)	estas	
terão	resultantes	que	se	encontram	
localizadas	a	meia	altura	da	estrutu
ra de contenção.				

Conclusões:
Dum	modo	geral	pode	concluirse	

que,	 quer	 em	 estruturas	 de	 conten
ção	rígidas	quer	em	flexíveis,	quanto	
maior	 fôr	a	sua	altura,	mais	a	acção	
sísmica	 se	 torna	 condicionante	 no	
seu	dimensionamento.

Por	exemplo,	ao	caso	de	obra	a	que	
se	refere	a	publicação	[Matos	e	Silva,	
2004],	 foi	aplicado	o	método	indicado	
em	[Matos	e	Silva,	2000],	e	constatou
se	que	a	 “ficha”	da	cortina,	que	 tinha	
uma	altura	 adequada	 para	 resistir	 às	
acções	estáticas,	era	insuficiente	para	
as	acções	estáticas	+	dinâmicas,	pelo	
que,	 para	 atender	 a	 estas	 acções,	 a	
“ficha”teria	de	ser	prolongada.

Os	valores	de	esfoços	e	desloca
mentos,	obtidos	para	o	cálculo	para	as	
acções	estáticas	+	dinâmicas,	revela
ram,	 nesse	exemplo,	 um	 incremento	
nalguns	casos	superior	a	60%	em	re

lação	 aos	 valores	 obtidos	 no	 cálculo	
estático.	 Embora	 a	 probabilidade	 de	
ocorrência	dum	sismo,	durante	a	fase	
de	 escavação	 geral	 ao	 abrigo	 duma	
cortina	ancorada,	seja	pequena,	dado	
o	curto	período	de	tempo	em	que	essa	
escavação	decorre,	é	 imperativo	que	
factores	 exógenos	 não	 prolonguem	
demasiadamente	 esse	 período	 de	
modo	a	que	a	probabilidade	de	ocor
rência	dum	sismo		aumente.

É,	 por	 exemplo,	 o	 caso	 duma	 si
tuação	de	embargo	duma	escavação	
decretada	por	um	Tribunal	ou	por	uma	
Polícia	Municipal,	que	pode	fazer	com	
que	 essa	 escavação,	 executada	 ao	
abrigo	 duma	 parede	 moldada,	 fique	
parada	 por	 tempo	 indeterminado.	
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A	jovem	que	dançou	na	1ª	emissão	da	RTP



A Protagonista

47Politecnia n.º 20 Janeiro / 2009

WANDA	Ribeiro	da	Silva	 integrou	as	
direcções	 da	 Escola	 de	 Dança	 do	
Conservatório	 Nacional	 e	 da	 Escola	
Superior	de	Dança	do	IPL;	participou	
nos	grupos	de	trabalho	das	reformas	
do	Ensino	Artístico	de	Veiga	Simão	e	
Fraústo	da	Silva;	e	foi	uma	das	impul
sionadoras	do	movimento	da	Educa
ção	pela	Arte	em	Portugal.	Estreouse	
nos	 palcos	 aos	 7	 anos	 e	 fez	 a	 sua	
última	 dança	 aos	 40,	mas	 continuou	
sempre	 a	 ensinar	 e	 a	 participar	 em	
projectos	 internacionais	 de	 cariz	 ar
tístico.	 A	 bailarina	 revêse	 na	 frase	
dita	 por	George	Balanchine,	 em	 sua	
opinião	 o	 maior	 coreógrafo	 do	 séc.	
XX,	para	quem	os	bailarinos	são	uma	
aristocracia,	no	sentido	da	procura	da	
excelência	 para	 cada	 um.	 Dizem	 os	
amigos	que	Wanda	Ribeiro	da	Silva,	
a	bailarina	que	dançou	na	1ª	emissão	
da	 RTP,	 é	 mais	 reconhecida	 no	 es
trangeiro	que	no	seu	próprio	país.

Wanda	 Ribeiro	 da	 Silva	 é	 uma	
lisboeta	oriunda	de	uma	 família	bur
guesa	já	com	vários	membros	aman
tes	das	artes.	Como	era	costume	em	
1938,	ano	em	que	nasceu,	nas	famí
lias	abastadas,	os	pais	João	Ribeiro	
da	Silva,	que	era	o	proprietário	da	ca
sa	de	brinquedos	Bénard,	no	Chiado;	
e	 Jenny	 Ribeiro	 da	 Silva,	 puseram
na	 a	 estudar	 nas	 melhores	 escolas	
particulares	 que	 existiam	 na	 época,	
o	 Queen	 Elizabeth	 e	 mais	 tarde	 no	
Colégio	 Feminino	 Francês.	 Curiosa
mente,	 fez	 o	 contrário	 com	 os	 seus	
próprios	 filhos	 aos	 pôlos	 a	 estudar	
no	 ensino	 público.	 Apesar	 de	 nas
cer	 numa	 família	 burguesa,	 Wanda	
Ribeiro	conviveu	sempre	com	 ideais	
de	esquerda,	como	prova	disso	a	ca

Bailarina, docente e pedagoga
Confrontada	com	a	questão	de	saber	qual	a	função	que	mais	gostou	de	desempe
nhar,	ao	longo	de	uma	espectacular	carreira	que	ainda	não	terminou,	Wanda	Ribeiro	
da	Silva	sentese	dividida.	A	apetência	pelas	performances	em	palco,	iniciadas	com	
“Les	Sylphides”	e	a	música	de	Chopin,	misturase	com	o	interesse	pela	pedagogia,	a	
paixão	pela	docência,	o	prazer	da	descoberta	e	na	inovação.	É	o	melhor	retrato	que	
se	pode	fazer	desta	pioneira	do	ensino	da	dança	em	Portugal.	

Textos de Paulo Silveiro

Wanda Ribeiro da Silva

P
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sa	de	 férias	da	 família,	na	Costa	da	
Caparica,	 foi	 palco	 para	 a	 primeira	
reunião	dos	capitães	de	Abril.	O	pai	
era	 uma	 pessoa	 interventiva	 na	 so
ciedade,	amante	das	artes	e	sempre	
preocupado	 com	 as	 actividades	 de	
carácter	social.	As	férias	eram	passa
das	na	Costa	da	Caparica,	teve	uma	
infância	feliz,	aprendeu	canto	e	músi
ca	tendo	sido	aluna	do	Lopes	Graça.

O	gosto	pela	dança	chegou	cedo	
a	Wanda	Ribeiro.	A	mãe,	que	dança
va	como	amadora,	pôs	as	suas	duas	
filhas	nas	aulas	de	dança.	A	irmã	Ve
ra,	seis	anos	mais	nova,	a	quem	deu	
aulas,	foi	bailarina	e	chegou	mesmo	a	
directora	 de	 dança	 do	Conservatório	
de	 Macau.	 Naquele	 tempo	 todas	 as	
meninas	queriam	ser	bailarinas,	mas	
só	as	oriundas	de	famílias	abastadas	
tinham	 aulas	 e	 poucas	 conseguiam	
seguir	 uma	 carreira.	 A	 sua	 primeira	
professora,	aos	quatro	anos,	 foi	uma	
senhora	espanhola,	Madame	Britton,	
que	 tinha	dançado	na	companhia	de	
Anna	Pavlova	um	dos	mitos	da	dança	
clássica.	 Com	 sete	 anos	 teve	 a	 sua	
primeira	apresentação	pública	no	Te
atro	S.	Luiz,	onde	dançou	o	bailado	“A	
Borla	de	Pó	de	Arroz”.	

O	 facto	de	 ter	estudado	com	pro
fessores	 estrangeiros	 permitiulhe,	
ao	 contrário	 do	 que	 acontecia	 com	a	
maioria	da	juventude	da	época,	ter	uma	
visão	mais	global	do	mundo.	Os	pais,	
sempre	a	apoiaram	nas	suas	decisões,	
mesmo	quando	aos	16	anos	 foi	 para	
Inglaterra	para	o	antecessor	do	Royal	

Ballet	School,	o	Sadler´s	Wells	Ballet,	
estudar	ballet.	Esta	oportunidade	sur
giu	quando	aos	14	anos	efectuou	a	sua	
primeira	audição	no	S.	Carlos	perante	
o	olhar	atento	da	“Dame	“	do	Império	
Britânico,	a	 famosa	Ninette	de	Valois,	
fundadora	 e	 directora	 do	 Sadler´s	
Wells	Ballet.	Saiuse	bem	e	 foi	aceite	

No	Teatro	São	Luiz,	aos	sete	anos,	interpretando	o	bailado	"A	Borla	de	Pó	de	Arroz"	

Com	o	marido,	em	1960,	frente	à	Royal	Ballet	School,	em	Londres
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Uma	reforma	atarefada
PARA	a	 bailarina,	 a	 vida	 vale	 pela	
sua	diversidade	por	isso	a	sua	vida	
é	muito	preenchida.	Para	além	das	
conferências	e	dos	 júris	 internacio
nais,	continua	a	dar	aulas	na	UITI	
Universidade	 Internacional	 para	 a	
Terceira	 Idade,	 ou	 como	 prefere	
dizer	 a	 universidade	 para	 jovens	
com	mais	de	 sessenta	anos,	 onde	
tem	como	alunos	muitos	 professo
res	 universitários	 que	 aproveitam	
a	reforma	para	alargar	os	seus	co
nhecimentos	 frequentando	 aulas	
de	dança	criativa.	Acompanha	ago
ra	 com	muito	mais	 assiduidade	 os	
espectáculos	 da	 Gulbenkian	 e	 do	
Centro	Cultural	de	Belém.		

As	suas	amizades	são	internacio
nais,	viaja	frequentemente	para	Paris,	
Madrid,	Nova	Yorque	e	outras	cidades	
onde	acontecem	eventos	artísticos.

Gosta	muito	de	teatro,	até	porque	
realizou	várias	coreografias	para	te
atro	para	o	João	Mota,	Luís	Miguel	
Cintra,	Lúcia	Maria	Martins,	Glicínia	
Quartin	e	Mário	Barradas.	Frequenta	
os	 teatros	da	Comuna	da	Cornucó
pia	e	da	Barraca.	No	cinema	gosta	
de	cinema	português	e	do	cinema	de	
autor	francês	e	italiano,	chegou	a	ir	
a	Paris	 com	o	marido	 de	 propósito	
para	ver	filmes.	Wanda	Ribeiro	sem
pre	 viajou	muito,	 em	 trabalho,	mas	
foi	só	a	partir	dos	sessenta	anos	que	

começou	a	ser	uma	turista.	Para	ela	o	
que	há	de	belo	em	viajar	é	a	capaci
dade	 de	 olhar	 coisas	 diferentes	 e	 de	
perceber	o	que	existe	de	comum	nes
sas	diferenças.	Tem	uma	característica	
especial	quando	viaja,	não	tira	fotogra
fias,	prefere	desenhar	o	que	vê.	

Não	é	 religiosa,	mas	 imagina	um	
Olimpo	cheio	de	divindades.	Não	gos
ta	 de	 cozinhar	mas	 gosta	 de	 comer,	
adora	as	cozinhas	exóticas.	

Com	os	netos	Inês,	João	Carlos,	Simão,	Leonor	e	Manuel	

Hoje	 gosta	 de	 desempenhar	
o	 papel	 de	 avó,	 tem	 cinco	 netos,	
dois	rapazes	e	três	raparigas,	gosta	
de	os	 levar	ao	estrangeiro	quando	
completam	o	quarto	ano	de	escola
ridade.	O	mais	novo,	o	Simão	com	
cinco	 anos	 é	 um	excelente	 bailari
no.	Gosta	muito	de	ler,	os	seus	au
tores	preferidos	são	o	Lobo	Antunes	
o	Sándor	Márai,	e	todos	os	livros	do	
Daniel	Sampaio.

naquele	colégio.	O	pai	deixoua	ir	para	
Inglaterra	com	a	condição	de	ela	 tirar	
igualmente	 o	 curso	 de	 professora	 de	
ballet.	Foi	esta	teimosia	do	pai,	em	tirar	
um	curso	que	lhe	permitisse	exercer	a	
docência,	que	mais	tarde	lhe	possibili
tou	ocupar	os	cargos	de	direcção	das	
escolas	por	onde	passou.

A	passagem	de	Lisboa	para	Lon
dres	foi	muito	violenta.	Apesar	de	es
tar	a	concretizar	o	sonho	da	sua	vida,	
a	exigência	era	muito	maior,	dançava	
das	 nove	 da	 manhã	 até	 às	 sete	 da	
noite	e	ainda	havia	a	parte	académi
ca.	Apesar	das	 saudades	que	sentiu	
da	 família,	 e	 do	 esforço	 contínuo,	
Wanda	Ribeiro,	sente	orgulho	em	ter	
frequentado	a	melhor	escola	do	mun
do	e	o	que	aí	aprendeu	foilhe	útil	para	 A	bailarina,	em	primeiro	plano,	numa	aula	de	ballet	na	Fundação	Gulbenkian,	em	1970

o	 resto	da	vida.	Mas	só	o	ballet	não	
chegava	para	o	seu	espírito	inquieto,	
Wanda	Ribeiro	queria	 explorar	 todas	

as	 facetas	 da	 dança.	 Foi	 assim	 que	
em	1950	foi	para	Paris	onde	frequen
tou	 vários	 estúdios	 e	 conviveu	 com	
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Os	mestres,	a	família	e	o	legado
HÁ	um	conjunto	de	nomes	que	Wan
da	Ribeiro	da	Silva	considera	terem	
sido	fundamentais	na	sua	formação	
como	bailarina	e	pessoa.	Ninette	de	
Valois	pela	oportunidade	de	ir	estu
dar	para	a	melhor	escola	da	dança	
do	mundo	da	época,	Barbara	Fus
ter	directora	do	Royal	Ballet	School	
pela	colaboração	em	diversos	pro
jectos	comuns,	Arquimedes	da	Silva	
Santos	um	dos	mentores	da	Educa
ção	pela	Arte	e	Madalena	Perdigão	
por	todo	o	apoio	que	lhe	deu	a	ela	
na	divulgação	artística	em	Portugal.	
Wanda	 Ribeiro	 da	 Silva	 considera	
ainda	que	estes	dois	últimos	foram	
responsáveis	pela	sua	formação	ar
tística	num	âmbito	mais	alargado.

Ao	 rever	 todo	 o	 trabalho	 feito	
a	 professora	 e	 bailarina,	 sente	 or
gulho	quando	vê	os	seus	alunos	a	
brilharem	nos	palcos	onde	actuam,	
ou	quando	os	reconhece	nas	direc
ções	das	escolas	de	dança.	No	fun
do	sente	que	o	seu	 legado	vai	ser	
perpetuado	por	esta	nova	geração	e	
espera	que	eles	até	a	superem.	

Mas	 Wanda	 Ribeiro	 sente	 que	
sem	o	apoio	da	família	não	teria	che
gado	 tão	 longe.	 O	 marido,	 Carlos	
Andrade	com	quem	casou	em	1959,	
apesar	de	terem	uma	vida	em	comum	
curta	mas	feliz,	sempre	a	apoiou	nas	
suas	decisões.	Também	os	filhos	su

os	grandes	mestres	da	época	como	a	
russas	Igorova	e	a	Preobagenska	e	o	
estúdio	Waker.	Como	sempre	procu
rou	diversificar	 os	 seus	 conhecimen
tos	 artísticos,	 assim	 inscreveuse	 na	
Sorbonne	onde	aprendeu	desenho	à	
vista.	Regressou	a	Portugal,	no	fim	da	
década	de	cinquenta,	já	como	bailari
na	e	docente,	e	rapidamente	se	tornou	
pioneira	na	criação	e	aplicação	de	no
vos	conceitos	na	área	da	dança.	Foi	
nesta	época	que,	em	1957,	participou	
na	 primeira	 emissão	 da	 RTP,	 onde	
dançou	“Os	Enganos	do	Amor”	com	a	
realização	de	Artur	Ramos,	que	 foi	o	
primeiro	realizador	da	estação	estatal.	
Foi	igualmente	neste	altura	que	a	sua	
ligação	 à	 Fundação	 Gulbenkian	 se	
intensificou,	 já	 era	 bolseira	 daquela	
instituição.	 Foi	 convidada	 por	 Maria	
Madalena	 de	 Azeredo	 Perdigão,	 na	
altura	 a	 directora	 do	 serviço	 de	mú
sica	 daquela	 instituição,	 para	 apre
sentar	um	projecto	de	criação	de	uma	
escola	e	de	uma	companhia	de	dan
ça.	Com	esse	objectivo	foi	constituída	
uma	associação,	o	Centro	Português	

Num	júri	de	provas	de	selecção,	com	(da	esquerda	para	a	direita)	Caldeira	Cabral,	
Arquimedes	da	Silva	Santos,	Patrick	Aurde	e	o	seu	filho,	João	Andrade

Num	espectáculo	em	Lisboa,	nos	Anos	60,	com	Isabel	Ruth,	Santa	Rosa	e	Carlos	Trincheira

portaram	e	compreenderam	as	vá
rias	ausências	da	mãe.	A	herança	
artística	passoua	aos	filhos,	João	
Andrade	é	professor	na	Escola	de	
Dança	do	Conservatório	e	coorde
nador	do	Teatro	Camões	e	a	Joana	
Andrade	é	arquitecta.

de	 Bailado,	 do	 qual	 nasceu	 o	 grupo	
experimental	 de	 ballet,	 onde	 Wanda	
Ribeiro	dançou	e	que	mais	tarde	veio	
dar	origem	ao	Ballet	Gulbenkian.	Mas	

os	projectos	de	Madalena	de	Azeredo	
Perdigão	para	as	artes	eram	grandio
sos	 e	Wanda	 Ribeiro	 da	 Silva	 apro
veitou	 o	 apoio	 para	 integrar	 o	 grupo	
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de	personalidades	da	época	que	lançou	o	
movimento	da	educação	pela	arte,	 foi	as
sim	que	 conheceu	 João	Mota	 e	Arquime
des	da	Silva.	Através	da	Gulbenkian,	foi	a	
Salzburg	na	Áustria,	frequentar	cursos	com	
pedagogias	inovadoras	de	dança	e	música,	
que	posteriormente	viriam	a	ser	aplicados	
em	Portugal.	Mas	o	desejo	de	aprender	de	
Wanda	Ribeiro	não	se	esgotava	aqui,	em	
1970,	com	uma	bolsa	de	estudo	do	Fulbri
ght,	 foi	para	Nova	Iorque	completar	a	sua	
formação	na	Julliart	School.	Apesar	de	se	
considerar	 uma	 bailarina	 lírica,	 nunca	 re
cusou	 experimentar	 as	 técnicas	 contem
porâneas.	 Foi	 isso	 que	 fez	 nos	 Estados	
Unidos.

O	seu	pioneirismo	levoua,	em	1971,	a	ser	
a	responsável	pela	implementação	do	curso	
de	Dança	no	Conservatório	Nacional,	tendo	
chegado	a	directora	daquela	Instituição.	Par
ticipou	nas	Reformas	do	Ensino	Artístico,	a	
primeira	com	Veiga	Simão,	e	a	segunda	em	
que	se	discutia	a	formação	das	escolas	su
periores,	 com	o	Prof.	 Fraústo	 da	Silva.	 Foi	
desta	 segunda,	 que	 surgiu	 a	Escola	Supe
rior	de	Dança,	que	veio	igualmente	a	dirigir,	
e	donde	saiu	em	2006,	por	se	 ter	 reforma

do.	Participou	também,	após	o	25	de	Abril	de	
1974,	 nas	 reuniões	promovidas	pelo	Minis
tério	da	Educação,	sempre	com	o	apoio	da	
Gulbenkian,	 destinadas	 a	 implementar	 uns	
programas	direccionados	ao	ensino	primário,	
denominados	Música	Movimento	 e	 Drama.	
Actualmente,	 Wanda	 Ribeiro	 sente	 mágoa	
por	a	maioria	destas	iniciativas	ter	sido	reti
rada	das	escolas.	Por	outro	 lado	considera	
existirem	mais	oportunidades	para	os	jovens	
dançarem.	 Hoje	 existem	 vários	 grupos	 por	
todo	o	país,	mas	existe	menor	apoio	estatal	
para	 as	 grandes	 companhias.	 Uma	 conse
quência	deste	aspecto	foi	o	desaparecimen
to	da	companhia	de	bailado	da	Gulbenkian,	
onde	dançou	e	ensinou,	e	que	lhe	provocou	
grande	tristeza.	

Wanda	 Ribeiro	 considera	 que	 actual
mente	 já	existe	em	Portugal	um	ensino	de	
qualidade.	Os	alunos	já	não	necessitam	de	ir	
estudar	exclusivamente	para	o	estrangeiro,	
como	acontecia	no	seu	 tempo,	mas	o	bai
larino	é	um	ser	internacional	e	quanto	mais	
experiência	adquirir	melhor.	Como	acontece	
nas	outras	artes	e	nas	ciências,	também	na	
dança	a	globalização	chegou,	e	 isso	é	um	
valor	acrescentado	importantíssimo.	

A	presença
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AINDA	hoje	possui	um	porte	elegante	e	uma	
grande	capacidade	de	dialogar,	característi
cas	que	lhe	foram	úteis	muitas	vezes,	quan
do	teve	de	convencer	ministros	da	educação	
e	 presidentes	 de	 escolas	 a	 aprovarem	 os	
seus	projectos.	Ministros	como	Veiga	Simão,	
Fraústo	da	Silva,	Augusto	Seabra	ou	Lloyd	
Braga,	 foram	 sempre	 uns	 ouvintes	 atentos	
que	responderam	às	suas	solicitações.	Com	
todos	conseguiu	uma	boa	relação,	baseada	
no	respeito	e	na	cooperação	institucional.

O	 seu	 gosto	 pela	 descoberta	 levoua	 a	
estar	 sempre	 atenta	 às	 novas	 tendências	
da	 dança	 e	 a	 explorar	 outras	 vertentes	 ar
tísticas.	 Por	 outro	 lado	 sempre	 gostou	 de	
dançar,	 relembra	 ainda	 a	 emoção	 do	 seu	
primeiro	 bailado,	 com	 20	 anos,	 no	 Teatro	
Garcia	 de	 Resende	 em	 Évora	 onde	 dan
çou	 “Les	Sylphides”.	Quando	aos	 quarenta	
anos	 já	 tinha	 deixado	 de	 dançar	 em	 Por
tugal,	 realizou	 a	 sua	 última	 tournée	 pela	
Itália	e	pela	Holanda,	 com	o	grupo	de	mú
sica	 contemporânea	 de	 Jorge	 Peixinho.		

Cidadã	do	mundo,	como	ela	própria	se	sen
te,	Wanda	Ribeiro	da	Silva	tem	participado	
em	várias	organizações	internacionais	ar
tísticas.	Assim,	fez	parte	das	direcções	da	
InSEA	International	Society	for	Education	
through	Art,	da	ELIA		European	League	of	
Institutes	of	the	Arts,		entre	1990	e	2002,	e	
da	WDA	 	World	Dance	Alliance.	Mas	 foi	
fundamental	com	a	ELIA	que	mais	 traba
lhou,	tendo	organizado	vários	congressos,	
um	deles	em	Portugal	com	o	apoio	da	Fun
dação	Gulbenkian,	em	1996.	

Foi	 homenageada,	 em	 2007,	 pela	
Fontys	University	da	Holanda	onde	orga
nizou	vários	festivais	de	dança.	Também	
o	Reino	de	Marrocos,	pelo	rei	Hassan	II,	
a	 condecorou	 pelo	 seu	 trabalho	 como	
consultora	 da	 Universidade	 de	 Rabat.	
Possui	ainda	uma	medalha	de	mérito	ar
tístico	pelo	Conselho	Brasileiro	da	Dança	
da	 UNESCO.	 Mesmo	 reformada,	 conti
nua	activa	participando	em	vários	júris	de	
festivais	internacionais	de	dança.

e	o	prestígio	internacional	que	todos	respeitam
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Ana	Pereira	Caldas:	discípula,	cúmplice	e	amiga
ANA	 Pereira	 Caldas	 foi	 directora	 da	
Companhia	Nacional	de	Bailado	entre	
2001	e	2007	e	uma	das	pessoas	que	
mais	acompanhou	o	percurso	de	Wan
da	 Ribeiro	 da	 Silva	 nas	 instituições	
por	 onde	 passou.	 Despertou	 para	 a	
dança	em	Santarém,	onde	residia,	no	
Circulo	 Cultural	 Scalabitano.	 Aí,	 em	
1956	conheceu	uma	jovem	professora	
acabada	de	chegar	a	Portugal,	vinda	
da	melhor	escola	de	dança	do	mundo,	
o	actual	Royal	Ballet	School,	que	rapi
damente	lhe	transmitiu	o	bichinho	da	
dança.	Wanda	 Ribeiro	 era	 uma	 pro
fessora	muito	exigente	sob	o	ponto	de	
vista	 técnico,	 transmitindo	 aos	 seus	
alunos	um	rigor	e	um	grande	sentido	
de	profissionalismo.

A	relação	entre	a	aluna	e	a	profes
sora	rapidamente	se	transformou	nu
ma	amizade	que	se	mantém	até	hoje.	
Juntas	trilharam	um	percurso	comum,	
Ana	Pereira	Caldas	foi	sua	assistente	
nos	cursos	da	Fundação	Gulbenkian,	
e	vicepresidente	da	Escola	de	Dança	
do	Conservatório	Nacional	quando	foi	
dirigida	 pela	 professora	 Wanda.	 Só	
quando	ela	saiu	para	a	Escola	Supe
rior	de	Dança	é	que	cada	uma	seguiu	
o	 seu	 caminho.	A	amizade	manteve
se	mas,	acima	de	tudo,	sempre	hou

ve	um	respeito	mútuo	pelos	projectos	
que	cada	uma	ia	desenvolvendo.	Este	
tipo	de	relação	é	difícil	de	manter	nos	
meios	 profissionais,	 devido	 à	 forte	
competição	que	existe	e	que	por	ve
zes	leva	as	pessoas	a	afastaremse.	

Durante	os	catorze	anos	em	que	
Wanda	Ribeiro	ocupou	a	direcção	da	

Escola	Superior	de	Dança	do	 IPL	e	
Ana	Pereira	Caldas	 foi	 directora	da	
Escola	 de	 Dança	 do	 Conservatório	
Nacional	estabeleceramse	entre	as	
duas	 instituições	 programas	 muito	
sérios	 que	 formaram	 os	 bailarinos	
que	hoje	são	os	melhores	profissio
nais	do	ramo.

Ana	Pereira	Caldas	confirma	que	
a	 professora	 Wanda	 Ribeira	 é	 uma	
pessoa	 com	 gostos	 muito	 diversifi
cados,	apesar	da	sua	matriz	ter	sido	
a	 dança	 clássica	 ela	 manteve	 sem
pre	uma	abertura	que	a	 levou	a	ser	
precursora	 de	 muitos	 aspectos	 na	
própria	dança.	Assim	a	ela	se	devem	
os	cursos	de	dança	criativa	e	o	movi
mento	da	educação	pela	arte	e	todo	
um	 conjunto	 de	 novas	 pedagogias	
que	 marcaram	 uma	 época	 de	 ouro	
no	panorama	cultural	português.	Pa
ra	Ana	Pereira	Caldas,	Portugal	não	
tem	memória	e	 infelizmente	as	pes
soas	que	iniciam	as	coisas	são	rapi
damente	 esquecidas	 e	 os	 projectos	
são	 arrumados	 na	 gaveta.	 Por	 tudo	
o	que	fez	pelas	artes	e	mais	particu
larmente	no	campo	da	dança,	segun
do	Ana	Pereira	Caldas,	entende	que	
acompanhada	por	uma	boa	equipa,	a	
professora	Wanda	Ribeiro	seria	uma	
boa	opção	para	ministra	da	Cultura.	

Ana	Pereira	Caldas,	sua	grande	amiga	e	colega	de	profissão

Wanda,	com	Ana	Pereira	Caldas	e	irmã,	nos	Anos	60
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Mala Diplomática

Rumo	à	Sociedade	do	Conhecimento

ISCAL	afina	estratégias	
	na	internacionalização

O	Instituto	Superior	de	Contabilidade	e	Administração	de	Lisboa	tem	dado	passos	
firmes	na	 investigação,	 formação	e	 práticas	 de	 internacionalização,	 em	benefício	
da	consolidação	duma	Sociedade	do	Conhecimento	na	óptica	do	“saberfazer”	e	do	
“sabersaber”.	A	temática	da	internacionalização	está	ali	a	ser	estudada,	investigada	
e	praticada	em	várias	dimensões	e	perspectivas.	

Texto de Maria Amélia Nunes de Almeida

ACTUALMENTE,	 a	 internacionaliza
ção	faz	parte	dos	planos	estratégicos	
de	 desenvolvimento	 das	 instituições	
académicas.	 Avoca	 um	 carácter	 de	
missão,	na	medida	em	que	 integra	a	
definição	da	política	geral	das	institui
ções	 de	 ensino	 superior,	 assumindo	
uma	identidade	verdadeiramente	 ins
titucional	com	planificação	e	controlo	
das	 actividades.	 A	 ter,	 também,	 em	
consideração	 que	 a	 internacionali
zação	 numa	 diversidade	 de	 nível	 e	
qualidade,	será	um	dos	indicadores,	a	
nível	 formal	 e	 informal,	 de	 avaliação	
da	qualidade	institucional.

No	 Instituto	 Superior	 de	 Conta
bilidade	 e	 Administração	 de	 Lisboa	
a	 temática	 da	 internacionalização	
constitui	 uma	 vertente,	 particular
mente,	 enfatizada	 sendo	 ventilada,	
estudada,	investigada	e	praticada	em	
várias	dimensões	e	perspectivas	que	
se	 inserem	 no	 âmbito	 das	 políticas,	
estratégias	e	objectivos	definidos	pe
lo	Instituto.	Salientase	que	as	activi
dades	 e	 iniciativas	 que	 a	 Instituição	
tem	 levado	 a	 cabo,	 neste	 âmbito,	
traduzem	o	 interesse	e	o	esforço	da	
comunidade	 docente	 e	 discente	 em	
programas	 e	 acções	 que,	 seguida
mente	se	descriminam,	nos	campos	
ou	dimensões	do	ensino	e	formação,	
investigação,	mobilidade	académica,	
cooperação	 internacional	 e	 realiza
ção	 de	 eventos	 em	 que	 a	 interna
cionalização	 assume	 papel	 fulcral.	
Todas	estas	intervenções	constituem	
passos	para	o	avanço	e	consolidação	
da	Sociedade	do	Conhecimento.
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Mala Diplomática

Dimensão	 do	 “Ensino	 e	 Forma
ção”	 –	 Nos	 planos	 de	 estudos	 das	
licenciaturas	e	mestrados	ministrados	
no	Instituto	Superior	de	Contabilidade	
e	Administração	de	Lisboa,	quer	nas	
áreas	cientificas	das	ciências	empre
sariais,	quer	de	outras	áreas,	o	tema	
da	internacionalização	é	desenvolvido	

UNIDADES	CURRICULARES/CURSOS OBJECTIVOS

Direito Fiscal Internacional

Estuda-se a problemática da concorrência fiscal internacional e as medidas 
tomadas a nível da OCDE e União Europeia visando harmonizar e disciplinar. 
Analisa-se a problemática dos tratados internacionais no sentido de prevenir a 
dupla tributação entre Estados.

Direito Comunitário, Direito 
Europeu da Concorrência, 
Direito Financeiro, Direito 
das Empresas e direito das 
Empresas do Trabalho/
Licenciatura

Conjunto de Unidades Curriculares que contemplam a ordem jurídica comuni-
tária abordando as imposições comunitárias nos vários domínios leccionados. 
Efeitos jurídicos da globalização, liberalização dos capitais, serviços, merca-
dorias e trabalhadores da Europa e do Mundo. Implicações do fenómeno da 
deslocalização no Direito.

Economia 
Internacional /Licenciatura

Analisam-se as questões do comércio internacional e as problemáticas associa-
das ao fenómeno da globalização. Desenvolve-se o ambiente em que operam 
as empresas transnacionais, termos e documentação utilizados nos negócios no 
âmbito intra e extra comunitário. Explicita-se, também, o papel das instituições 
financeiras internacionais.

Economia Portuguesa e 
Europeia/ Licenciatura

Ministra-se o ensino da evolução da economia portuguesa e impacto do euro na 
nossa economia. Aprofundam-se conhecimentos da caracterização estrutural 
das economias europeias e políticas comuns

Estratégias de 
Internacionalização das 
Empresas/Mestrado

Estuda-se a internacionalização dos negócios (razões, teorias s/ o comércio in-
ternacional, fases e formas de internacionalização); Novas formas de concorrên-
cia e regras do jogo; estandardização versus customização; Redes (networks); 
clusters sectoriais e regionais; estrutura divisional internacional; Estruturas or-
ganizacionais e fases de crescimento das empresas; Organização internacional, 
multinacional, global e transnacional; homogeneização das necessidades dos 
mercados; clientes globais; encurtamento dos ciclos de vida dos produtos; mar-
cas e publicidade transferíveis; Internacionalização dos canais de distribuição; 
Diversificação internacional e inovação; Marcas globais; Economias de escala; 
Entrada nos mercados internacional; Modelo de formação das estratégias de 
internacionalização. Novos modelos de negócio: Os incentivos ao investimento 
e as Pequenas e Médias Empresas; o know-how das companhias internacionais 
e os acordos de franchising e licencing, joint-ventures; Fusões, aquisições e 
alianças estratégicas; co-opetition; Estratégias cooperativas internacionais

Finanças Internacionais/
Licenciatura

Estuda-se a extensão da gestão financeira aos mercados internacionais, abor-
dando: Mercados de câmbios à vista e a termo e instrumentos de cobertura 
de risco cambial; Internacionalização de empresas, risco país, internacionaliza-
ção financeira e operacional; Instrumentos de crédito nos euromercados mo-
netários e de capitais; Liquidação e financiamento de operações de comércio 
Internacional, mediante operações simples e documentarias, trade finance e 
countertrade; Financiamentos externos.

Gestão Fiscal/Licenciatura Comparam-se os vários sistemas fiscais nos diferentes países da OCDE e EU

UNIDADES	CURRICULARES	ONDE	A	INTERNACIONALIZAÇãO	É	ABORDADA	

como	 um	 todo	 ou	 abordado	 em	 ca
pítulos	específicos.	De	sublinhar	que	
a	 entrada	 em	 funcionamento	 de	 um	
Mestrado	 em	 Contabilidade	 Interna
cional	dá	visibilidade	a	este	estratégia	
e	tem	como	objectivo	fulcral	o	desen
volvimento	científico	e	profissional	em	
contabilidade,	permitindo	uma	actua

lização	 eficaz	 em	 normalização	 con
tabilística	a	quem	exerce	ou	pretende	
exercer	 a	 sua	 actividade	 profissional	
em	 qualquer	 organização	 a	 nível	 in
ternacional.	O	quadro	seguinte	ventila	
as	respectivas	disciplinas	ou	unidades	
curriculares	que	desenvolvem	a	inter
nacionalização:
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UNIDADES	CURRICULARES/CURSOS OBJECTIVOS

Gestão das Organizações 
e Introdução às 
Organizações 
e à Gestão/Licenciatura

Abordam-se, em capítulos específicos, as novas condições ambientais e a glo-
balização (factores geradores e consequências), bem como, a competitividade 
nos mercados globais. Estuda-se a Economia Digital (redes e negócios) e as 
empresas globais. Estudam-se as concentrações, franchising, licencing e joint 
ventures.

Gestão 
Estratégica/Licenciatura

Recordam-se as razões da internacionalização e apresentam-se casos da inter-
nacionalização, nomeadamente, “Os desafios da internacionalização das em-
presas de construção

Mestrado em 
Contabilidade 
Internacional

Trata-se dum Mestrado de cariz internacional, como se pode inferir da desig-
nação do curso. O conjunto das Unidades Curriculares que compõem o plano 
de estudos (Normas Internacionais e Relato Financeiro, Relato contabilístico 
Internacional, Contabilidade Internacional de Instrumentos Financeiros, Con-
tabilidade Internacional de Recursos Humanos, Gestão e Planeamento Fiscal 
Internacional, Direito Societário Internacional, História Teoria e Doutrinas Con-
tabilísticas, etc.) aprofundam os conhecimentos contabilísticos na vertente in-
ternacional comparando-se os principais sistemas contabilísticos e de relato 
financeiro (português, espanhol, IASB e FASB)

Mercados e Produtos 
Financeiros I e II/
Licenciatura

Aborda-se a internacionalização e a globalização dos mercados pretendendo-se 
que os alunos compreendam o funcionamento dos mercados internacionais. 
São tratados os temas relacionados com o mercado cambial e os produtos 
derivados, c/ relevância para futuros, opções e swaps e ainda fundos de 
investimento internacionais, inter alia.

Normas Internacionais 
de Contabilidade e Relato 
Financeiro/Mestrado

Unidade Curricular comum aos três Mestrados de Contabilidade e Gestão em 
que estudam as Normas Internacionais do IASB- International Accounting 
Standards Board compatibilizando-as com as do FASB- Financial Accounting 
Standards Board desenvolvendo a sua aplicação nas organizações e no Relato 
Financeiro (Prestação de Contas).

Projecto de Simulação 
Aplicado à Gestão/
Licenciatura

Programa leccionado em inglês aplicando matérias dadas em outras UC, tais como 
a Eestratégia e Gestão de Recursos Humanos, Financeira, Aprovisionamentos, 
etc. desenvolvidos em ambiente de simulação da realidade empresarial. A UC 
proporciona uma visão e aplicação prática de formas de negociar e gerir em 
mercados internos e internacionais. Esta Unidade Curricular é escolhida pelos 
alunos do programa Erasmus

Projecto em Simulação 
Empresarial I e II/ 
Licenciatura

O PSE I e II dão uma visão prática da futura actividade profissional dos licenciados 
em Contabilidade. Os projectos integram uma vertente internacional porque os 
temas são abordados em duas perspectivas, os normativos nacionais (actual 
POC e futuro SNC) e o normativo internacional do IASB-International Accounting 
Standards Board. A internacionalização é dirigida a estudos comparativos entre 
os normativos referidos e o normativo Espanhol “Plan General de Contabilidad”, 
assim como o normativo Americano do FASB-Financial Accounting Standards 
Board.

Riscos Empresariais e 
Controlo Interno

Estudam-se sistemas de controlo e formas de evitar riscos  empresariais 
sentidos internamente e importados pela globalização através da compreensão 
da génese, identificação e avaliação dos mesmos; Estudo da Lei Sarbanes-Oxley 
e do seu impacto no sistema de  controlo interno das empresas; Conhecimento 
dos principais modelos de controlo interno, com  destaque para os modelos 
COSO, COSO-ERM, Turnbull e COBIT.

UNIDADES	CURRICULARES	ONDE	A	INTERNACIONALIZAÇãO	É	ABORDADA	
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Dimensão	 da	 “Investigação”	 –	 O	
número	 de	 participantes	 com	 apre
sentação	 de	 comunicações/artigos	
em	 Congressos	 e	 Seminários	 inter
nacionais	é	significativo,	não	somen
te	 em	 quantidade	mas,	 também,	 em	
qualidade	dos	temas	apresentados.

Em	 2007	 foram	 apresentadas	 21	
comunicações;	e	em	2008	mais	de	30,		
publicadas	em	brochuras	pelos	Edito
res	dos	Congressos.	Foram	igualmen
te	publicados	diversos	os	artigos	em	
Revistas	Científicas	Internacionais:

Dimensão	 da	 “Mobilidade	 Aca
démica”	 –	 O	 Gabinete	 de	 Relações	
Internacionais	 do	 ISCAL	 arroga	 uma	
imersão	 na	 internacionalização,	 de
signadamente,	 por	 constituir	 uma	

estrutura	 de	 coordenação,	 acompa
nhamento	e	apoio	operacional	ao	de
senvolvimento	de	 iniciativas	de	 inter
nacionalização	 do	 ensino	 no	 âmbito	
da	cooperação	e	mobilidade	académi
ca.	A	mobilidade	académica	constitui	
um	dos	pilares	da	política	de	interna
cionalização	do	 Instituto	e,	 como	 tal,	
o	ISCAL	participa	no	Programa	Eras
mus	através	de	um	contrato	institucio
nal	que	permite	enviar	e	receber	estu
dantes.	Recordase	que	os	contratos	
institucionais	são	acordos	celebrados	
entre	 a	 Comissão	 Europeia	 e	 cada	
Instituição	de	Ensino	Superior,	 sobre	
o	 apoio	 concedido	pela	Comunidade	
para	ajudar	a	desenvolver	e	executar	
as	 suas	 actividades	 de	 cooperação	

europeia.	A	participação	do	ISCAL	te
ve	início	há	alguns	anos	e	tem	vindo	
a	 desenvolverse,	 progressivamente,	
desde	 essa	 data.	 Temse	 verificado	
uma	tendência	crescente	na	participa
ção	dos	estudantes	envolvidos	no	in
tercâmbio,	sobretudo	dos	estudantes	
estrangeiros	 que	 procuram	 a	 nossa	
Instituição.	 Para	 além	 das	 relações	
de	cooperação	com	estabelecimentos	
de	ensino	superior	dos	EstadosMem
bros	 da	 União	 Europeia,	 prossegue
se	uma	política	activa	na	obtenção	de	
novas	 parcerias	 com	 universidades	
de	Estados	elegíveis	da	Europa	Cen
tral	e	Oriental,	como	é	o	caso	da	Hun
gria,	Polónia,	República	Checa	e	Es
lovénia.	 Directamente	 envolvido	 em	
todas	as	 questões	 relacionadas	 com	
o	planeamento,	organização,	gestão	e	
desenvolvimento	da	mobilidade,	quer	
de	estudantes,	quer	de	professores,	o	
Gabinete	de	Relações	 Internacionais	
em	proximidade	com	o	Conselho	Di
rectivo	 tem	 como	 atribuições	 princi
pais	 o	 estabelecimento	 de	 relações	
formais	(com	o	IPL,	com	a	Comissão	
Europeia,	 com	 a	 Agência	 Nacional	
para	o	Programa	Sócrates	&	Leonar
do	Da	Vinci	e	com	outros	organismos	
pertencentes	 a	 vários	 Ministérios).	
A	 cooperação	 constante	 com	 outras	
instituições	 parceiras	 visa	 a	 criação	
de	condições	óptimas	que	permitam	o	
sucesso	da	participação	no	programa	
e	no	estabelecimento	das	necessárias	
pontes	entre	as	diferentes	áreas	cien
tíficas	do	ISCAL.

Em	2008	o	ISCAL	tem	as	seguin
tes	parcerias	com	Universidades	e	ou
tras	 Instituições	 de	 Ensino	 Superior:	
Technical	University	of	Liberec	(Repú
blica	Checa);	Cyprus	College	(Nicosia	
–	Chipre),	Universidad	de	Extremadu
ra	–	Pólo	de	Badajoz	(Espanha),	Uni
versity	 of	 Gdansk	 (Polónia),	 Lucian	
Blage	University	of	Sybiu	 (Roménia),	
Vilnius	 College	 of	 Higher	 Education	

Professores	incoming Alunos	incoming Professores	outgoing Alunos	outgoing

Lituânia – 3 
República Checa – 3

Chipre – 1

Lituânia – 11 
República Checa – 3

Polónia – 4

Lituânia – 4
República Checa – 2

Chipre – 2

Lituânia – 11 
República Checa – 10

Espanha – 1

(Vilnius	–	Lituânia),	Vilnius	University	
(Vilnius	–	Lituânia),	Vocational	Colle
ge	in	Slovenj	Gradec	(Eslovénia).

Dimensão	 da	 “Cooperação	 Inter
nacional”	 –	 Constatase,	 através	 dos	
resultados	alcançados,	que	a	coopera
ção	 internacional	pode	ser	vista	como	
um	instrumento	para	a	melhoria	do	en
sino,	 da	 qualidade	 institucional	 e	 aca
démica	e,	igualmente,	como	base	para	

o	 aumento	 da	 competitividade	 institu
cional.	O	 Instituto	 temse	 concentrado	
em	terras	africanas.	À	luz	do	Protocolo	
assinado	pelo	IPL	com	a	Comissão	Na
cional	para	Instalação	da	Universidade	
de	 Cabo	 Verde,	 em	 5	 de	 Janeiro	 de	
2006,	professores	do	ISCAL	leccionam	
e	apoiam	docentes,	no	ISCEEInstituto	
Superior	 de	 Ciências	 Económicas	 e	
Empresariais,	em	Cabo	Verde	(Mindelo	

MOBILIDADE	NOS	ÚLTIMOS	3	ANOS
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e	Praia,	 respectivamente	 nas	 ilhas	 de	
S.	Vicente	e	Santiago).	Em	2007	 rea
lizaramse	seminários	em	Cabo	Verde	
denominados	 “Normas	 Internacionais	
de	Contabilidade.	Relato	Financeiro”	e	
“Análise	Financeira.	Projectos	de	Inves
timento	no	âmbito	das	Finanças”,	tendo	
sido,	 igualmente,	apreciados	 trabalhos	
de	fim	de	curso	e	Seminários	no	âmbito	
da	Contabilidade	de	Gestão.	Em	2008	
tiveram	 lugar	 seminários	e	arguências	
da	mesma	índole.

A	 cooperação	 alargouse,	 no	 ano	
findo,	à	Universidade	de	Cabo	Verde	na	
preparação	 de	 Cursos	 (Licenciaturas	
e	Mestrados)	para	as	áreas	de	Conta
bilidade,	 Gestão,	 Fiscalidade	 e	 Admi
nistração	 Pública	 com	 a	 intervenção	
directa	dos	Presidentes	dos	Conselhos	
Directivo	e	Científico	que,	trabalharam,	
localmente,	num	projecto	comum	com	
Universidades	brasileiras.

No	que	respeita	a	Moçambique	as	
acções	 inseremse	no	âmbito	do	Pro
tocolo	 entre	 o	 ISCTMInstituto	 Supe
rior	 de	Ciências	 e	Tecnologia	 de	Mo
çambique	e	o	IPL	que	foi	assinado	em	
26.11.1998.	 Continuando	 o	 programa	
de	 2005/06	 leccionaram	 em	 Moçam
bique,	 durante	 os	 meses	 de	 Julho,	
Agosto	e	primeiros	dias	de	Setembro,	
três	professores	do	ISCAL.	Neste	país,	
quer	em	2007,	quer	em	2008,	foi	asse
gurado	por	3	professores	do	ISCAL	a	
leccionação	da	disciplina	de	PSEPro
jecto	de	Simulação	Empresarial.

Dimensão	da	“Realização	de	even
tos	em	que	a	internacionalização	assu
me	papel	fulcral”	–	O	ISCAL	escolheu,	

neste	ano	 lectivo	de	2008/09,	o	 tema	
da	 internacionalização	para	a	Sessão	
Solene	de	Abertura	do	ano	académico	
que	decorreu	no	passado	dia	3	de	No
vembro.	A	Lição	Inaugural	ficou	a	car
go	do	Dr.	Luís	Filipe	Pereira,	exaluno	
do	ICL,	hoje	ISCAL,	e	actual	Presiden
te	da	Comissão	Executiva	da	EFACEC	
que	proferiu	uma	conferência	intitulada	
“Internacionalização	das	empresas.	O	
caso	EFCEC”.	A	abordagem	começou	
por	uma	exposição	teórica	em	que	foi	
desenvolvida	a	globalização	e	interna
cionalização,	 as	 razões	 e	 as	 formas	
de	 internacionalização,	 bem	 como,	 a	
postura	 das	 empresas	 portuguesas	
perante	a	internacionalização.	Seguiu
se	 o	 “case	 study”	 com	 o	 projecto	 de	
internacionalização	da	EFACEC	subli
nhandose	o	contexto	da	partida,	a	es
tratégia	o	plano	quantificado,	as	áreas	
e	unidades	de	negócio,	as	unidades	de	
mercado	culminando	com	uma	brilhan
te	análise	da	gestão	dos	Recursos	Hu
manos	valorizandose	a	cultura	e	a	co
municação	empresarial.	É	justo	referir	
que	a	abordagem	do	tema	teve	grande	
relevância	porque	o	conferencista	con
seguiu,	 na	 sua	 alocução,	 interligar	 a	
teoria	com	a	prática	das	organizações,	
constituindo	a	segunda	parte	da	expo
sição	um	interessante	estudo	de	caso,	
muito	 apreciado	 pelos	 professores,	
alunos	e	convidados.	

Destacamse,	entre	outros	eventos	
recentes,	a	organização	de	Congres
sos	 de	 notória	 dimensão	 como	 foi	 o	
caso	do	30º	Congresso	da	EAAEuro
pean	Accounting	Association	 (organi

zação	constituída	em	1977,	com	sede	
em	Bruxelas,	que	tem	como	objectivo	
acções	 de	 ensino	 e	 pesquisa,	 bem	
como,	assegurar	o	desenvolvimento	e	
promoção	das	áreas	da	Contabilidade	
e	matérias	 conexas).	O	evento	 reali
zouse	pela	primeira	vez,	em	Portugal	
em	Abril	 de	 2007,	 figurando,	 no	 Co
mité	 da	 Organização,	 3	 professores	
do	ISCAL	e	tendo	como	chairman	um	
professor	 coordenador	 do	 Instituto.	
Contou	 com	 a	 participação	 de	 1500	
docentes	 e	 investigadores	 de	países	
europeus	e	de	outros	continentes.	

Em	Setembro	de	2007,	o	 ISCAL	
organizou	o	Congresso	Internacional	
da	Associação	Europeia	de	Línguas	
para	 Fins	 Específicos,	 que	 teve	 lu
gar	nas	suas	instalações.

Podese	 concluir	 que	 o	 Instituto	
tem	 dado	 passos	 firmes	 na	 investi
gação,	 formação	 e	 práticas	 de	 inter
nacionalização	que	 todos	desejamos	
em	 benefício	 da	 consolidação	 duma	
Sociedade	do	Conhecimento	na	ópti
ca	do	“saber	fazer”	e	do	“saber	saber”.	
Este	tema,	recordese,	foi	privilegiado	
como	tese	de	doutoramento	da	autora	
que	 apresentou	 indicadores	macroe
conómicos	comparando	Portugal	com	
outros	países	em	matéria	da	Gestão	
do	Conhecimento	e	investigou,	a	nível	
nacional,	a	situação	e	os	avanços	nes
ta	área.	A	análise	é	desenvolvida	num	
modelo	de	“tríplice	hélice”	interligando	
as	organizações	governamentais,	uni
versidades	e	empresas	tendo	o	traba
lho	sido	publicado	pelas	Edições	 IPL	
em	parceria	com	a	Colibri.
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QUE	PRAZER	o	meu	de	apresentar	
este	 livro	de	Jorge	Veríssimo.	Duplo	
prazer	aliás.	Por	um	lado,	o	prazer	de	
reler	um	texto	solto,	fluente,	que	nos	
interpela,	nos	mobiliza,	nos	adverte	e	
nos	incita	à	reflexão.	Por	outro	lado,	
o	prazer	de	sublinhar,	uma	vez	mais,	
a	inteligência,	a	argúcia,	o	saber	pa
nóptico	do	respectivo	autor.

Circunstâncias	 académicas	 fize
ram	 com	 que	 tivesse	 acompanhado	
de	 muito	 perto	 o	 percurso	 de	 Jorge	
Veríssimo.	 Um	 percurso	 feito	 de	 ho
mogeneidade	 e	 coerência.	 De	 entu
siasmo	e	dedicação.

Foi	uma	opção	deliberada	a	de	Jor
ge	Veríssimo:	a	de	recusar	a	dicotomia,	
algo	aniqueísta,	entre	os	disfóricos	que	
vêem	na	publicidade	uma	perversidade	
dos	 tempos	modernos	e	os	eufóricos	
que	nela	encontram	traços	do	discurso	
mais	inovador	e	mais	insurgente.

Nem	disforia,	nem	euforia.	Ao	re
cusar	essa	dicotomia,	Jorge	Veríssimo	
assume,	relativamente	à	publicidade,	
uma	 postura	 global	 e	 analítica	 que	
o	 leva	 a	 recorrer	 aos	 mais	 diversos	
campos	do	saber	–	à	sociologia,	claro,	
mas,	também,	à	semiótica,	à	psicolo
gia	 social,	 à	 antropologia,	 à	 filosofia	
–	 para	 contextualizar	 um	 fenómeno	
que,	 queiramolo	 ou	 não,	 condiciona	
o	nosso	quotidiano.

Uma	 postura	 pausada,	 portanto.	
Uma	postura	que,	 recusando	o	 lugar	
comum,	formula	hipóteses.	Confirma
das	ou	infirmadas	pela	argumentação	
cientificamente	apoiada.	Confirmadas	
ou	 infirmadas	 pela	 experimentação	
sistematicamente	planeada.

É	 que,	 à	 preocupação,	 de	 não	
enclausurar	 saberes,	 Jorge	 Verís
simo	acrescenta	uma	outra	preocu

pação,	 não	menos	apreciável:	 a	 de	
ter	sempre	presente	o	lado	concreto	
das	coisas.

Para	Jorge	Veríssimo,	a	publicida
de	pode	assumirse	como	dispositivo	

de	 ruptura	 ou	 como	 dispositivo	 de	
acomodação	social.				

A	 publicidade	 enquanto	 dispo
sitivo	 de	 ruptura	 foi	 o	 objecto	 do	
seu	estudo	no	Mestrado	em	Comu

A	publicidade	enquanto	dispositivo	
de	ruptura	e	de	acomodação	social
“O	Corpo	na	Publicidade”,	o	mais	recente	livro	de	Jorge	Veríssimo,	do
cente	da	Escola	Superior	de	Comunicação	Social,	integrado	na	colecção	
editada	pelo	Instituto	Politécnico	de	Lisboa,	foi	apresentado	pelo	Profes

sor	José	Rebelo.	O	docente	do	ISCTE,	explicitando	as	teses	do	autor,	falou	da	
publicidade	como	dispositivo	de	ruptura	e	como	dispositivo	de	acomodação	social.

Texto de José Rebelo  l  Fotos de Pedro Pina

O	professor	José	Rebelo	apresentou	a	obra	de	Jorge	Veríssimo
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já	que	são	diferentes	os	meios	ao	al
cance	de	cada	um	para	se	adequar	
ao	paradigma	proposto.	Eisnos	pe
rante	 uma	 problemática	 que	 mere
ceria,	talvez,	alguma	ponderação.	É	
que	 as	 desigualdades,	 observáveis	
no	plano	material,	esbatemse	quan
do	se	passa	para	o	plano	do	simbóli
co.	Digamos	que	o	sonho	igualiza.

Considera,	ainda,	Jorge	Veríssi
mo,	que	a	publicidade	Calvin	Klein	
é	pródiga	na	representação	da	mu
lher	 dominada.	 Da	 mulherobjecto.	
Seria	 interessante	 verificar	 se	 tal	
tendência	 para	 separar,	 para	 hie
rarquizar	 os	 géneros	 se	 mantém	
ainda,	e	nos	mesmos	termos.

Enfim,	 pela	 transdisciplinarida
de	que	cultiva,	pelo	 rigor	do	corpus	
que	 reúne,	 pelas	 adequadas	 meto
dologias	 que	 aplica,	 pela	 bibliogra
fia	que	cita,	este	 livro,	 “O	Corpo	na	
Publicidade”,	é	uma	obra	de	referên
cia	que	 contribuirá,	 e	muito,	 para	o	
desenvolvimento	da	investigação	no	
domínio	da	publicidade.	Pelas	dúvi
das	que	 faz	surgir,	pelas	controvér
sias	que	se	pode	suscitar,	este	livro	
está	igualmente	vocacionado	para	o	
grande	público.

Parabéns	 ao	 editor.	 E	 parabéns	
ao	autor,	o	meu	colega	e	amigo	Jor
ge	Veríssimo.								

nicação,	 Cultura	 e	 Tecnologias	 da	
Informação	 que	 cursou	 no	 ISCTE.	
A	 Dissertação	 que	 defendeu,	 em	
Dezembro	de	1999,	intitulavase	“A	
publicidade	da	Benetton:	um	discur
so	 de	 ruptura”.	 Tratavase,	 então,	
de	desconstruir	um		modelo	de	pu
blicidade	 que,	 ostensivamente,	 ar
rogantemente,	visa	provocar	efeitos	
de	choque.	Visa	confrontarnos	com	
aquele	 real	 que	 bem	 gostaríamos	
de	evitar.	É	a	miséria.	É	a	doença.	
É	a	morte.	Mas	é,	também,	a	ousa
dia.	O	desafio.	É	a	agonia	do	doen
te	com	SIDA.	Mas	é,	 igualmente,	o	
lirismo	de	um	beijo	proibido.

A	publicidade	enquanto	dispositivo	
de	 acomodação	 social	 foi	 a	 vertente	
que	 Jorge	 Veríssimo	 escolheu	 para	
a	 investigação	 de	 Doutoramento	 em	
Sociologia,	 também	 levada	 a	 cabo	
no	 ISCTE.	Desta	 vez	 a	Dissertação,	
apresentada	em	Abril	de	2005,	versou	
sobre	 a	 “representação	 do	 corpo	 no	
discurso	da	publicidade”.

E	é	a	partir	desse	texto	que	surge	
o	livro	agora	editado	pelo	Instituto	Po
litécnico	de	Lisboa,	em	parceria	com	
as	 Edições	 Colibri.	 Percorrendo	 177	
imagens	 publicitárias	 de	 diferentes	
campanhas	da	Calvin	Klein,	Jorge	Ve
ríssimo	exemplifica,	explora,	aprofun
da	com	uma	clareza	notável	as	estra

tégias	 inscritas	 no	 célebre	 quadrado	
de	Greimas:	a	sedução,	a	tentação,	a	
provocação	e	a	ameaça.

Mostranos	o	corpo,	os	corpos,	os	
fragmentos	 de	 corpo,	 os	 fragmentos	
de	 corpos.	 Mostranos	 o	 corpo,	 os	
corpos	vestidos,	embrulhados,	envol
vidos.	Mostranos,	 igualmente,	o	cor
po,	os	corpos,	nus.	Ou	Desnudados.

Corpos	musculados	 –	 os	mascu
linos.	 Corpos	 adelgaçados,	 esguios,	
esquivos	–	os	femininos.

São	 os	 corpos,	 é	 o	 corpo	 que,	
naquele	 narcisismo	 que	 nos	 trans
porta	 para	 o	 reino	 do	 imaginário,	
gostaríamos	de	ter.

Não	o	 temos,	é	certo.	Restanos,	
então,	a	consolação	de	o	ver.	Mas	ao	
ver	esse	corpo	produzse	em	nós		co
mo	que	um	acto	de	encantamento.

Um	 acto	 de	 encantamento	 por
quê?	Porque	 na	 sua	 representação	
icónica,	 o	 corpo	 tornase	abstracto.	
E	ao	tornarse	abstracto	passa	a	ser	
apropriável.	Apropriamonos,	então,	
desse	 corpo	 representado.	 E	 esse	
corpo	representado	passa	a	ser	nos
so.	Mas	passa	a	 ser	 nosso	apenas	
por	procuração.

Nas	suas	notas	finais,	Jorge	Ve
ríssimo	 considera	 que	 uma	 publici
dade	 como	 a	 da	 Calvin	 Klein	 pode	
acentuar	 as	 desigualdades	 sociais	

O	presidente	do	IPL,	Vicente	Ferreira,	ladeado	pelo	autor	e	pelo	professor	José	Rebelo,	do	ISCTE
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A	APLICAÇãO	de	um	mo
delo	 matemático	 para	 a	

aprendizagem	escolar	é	o	
fio	condutor	do	livro	“A	Te
oria	 do	 Caos”,	 da	 autoria	
da	 Professora	 Maria	 das	
Mercês	Sousa	Ramos,	da	
Escola	 Superior	 de	 Edu
cação	 de	 Lisboa.	 A	 obra	
realça	 a	 necessidade	 de	
estabelecer	 ligação	 entre	
conceitos.	

Neste	livro	da	Professo
ra	 Mercês	 Sousa	 Ramos,	
integrado	na	colecção	Ca
minhos	 do	 Conhecimen
to,	 criada	 pelo	 Instituto	
Politécnico	de	Lisboa,	em	
parceria	 com	 as	 Edições	
Colibri,	 propõese	 uma	

modelização	 matemática	
para	 a	 aprendizagem	 es
colar,	 que	 deverá	 ser	 um	
processo	dinâmico.	Se	ele	
for	 não	 linear,	 os	 mode
los	 a	 usar	 deverão	 com
portar	 a	 interacção	 entre	
variáveis.	 Esses	 modelos	
já	 existem.	 Constituem	 a	
teoria	do	caos	e	permitem	
o	 estudo	 dos	 fenómenos	
complexos.

Partindo	 de	 evidên
cias	 empíricas,	 de	 que	
a	 aprendizagem	 é	 não	
linear,	 apresentase	 um	
modelo	 físicomatemático	
para	 identificar	 conceitos	

e	 ferramentas	 a	 utilizar	
no	estudo	da	dinâmica	da	
aprendizagem.	 Recorren
do	ao	modelo	e	a	concei
tos	 como	 atractor,	 atrac
tor	 estranho	 e	 bifurcação	
interpretamse	 resultados	
empíricos	 da	 linha	 de	 in
vestigação	 das	 concep
ções	alternativas.

A	 dinâmica	 simbólica	
permite	calcular	a	entropia	
topológica	 	 uma	 medida	
da	 complexidade,	 mos
trando	que	é	possível	de
terminála	 sem	 conhecer	
as	 equações	 que	 descre
vem	 a	 dinâmico	 do	 siste

Modelização	
	matemática

Papéis	velhos	e	chocolates
O	investigador	António	Sampaio	da	Nóvoa,	reitor	da	Universidade	de	
Lisboa,	aplaude	a	iniciativa	do	IPL	de	dar	à	estampa	a	inventariação	
do	valioso	espólio	bibliográfico	e	arquivístico	da	Escola	Superior	de	
Educação	de	Lisboa,	realizada	pelo	professor	Moreirinhas	Pinheiro.	

	É	o	n.º	15	da	colecção	Caminhos	do	Conhecimento.
Texto de António Sampaio da Nóvoa

JULGO	QUE	 terá	sido	no	Verão	de	
1981.	 Talvez	 um	 ano	 antes,	 talvez	
um	ano	 depois.	No	 silêncio	 das	 fé
rias	percorri	os	cantos	da	Escola	do	
Magistério	 Primário	 de	 Lisboa	 na	
companhia	do	Professor	J.E.	Morei
rinhas	Pinheiro.	Andávamos	aos	pa
péis	velhos.	Sabíamos	da	importân
cia	 do	 espólio	 da	 BibliotecaMuseu	
do	Ensino	Primário,	instalada	no	1.º	
andar	da	Ala	Nascente	do	edifício.	E	
desconfiávamos	de	algo	mais.

Em	poucos	dias,	aqui	e	ali,	num	
vão	esconso,	 numa	ou	noutra	 arre
cadação,	 fomos	 juntando	 papelada	
vária,	daquela	que	tem	como	carac
terística	 principal	 não	 interessar	 a	
quase	ninguém.	E,	no	entanto,	esta
va	ali	uma	parte	significativa	da	me
mória	 da	 escola	 portuguesa:	 desde	
os	primeiros	ensaios	do	ensino	mú
tuo,	logo	no	princípio	do	século	XIX,	
até	 à	 institucionalização	 da	 forma
ção	de	professores,	a	partir	de	1862;	
desde	as	políticas	de	“normalização”	

do	ensino	até	às	reformas	da	Repú
blica	e	do	Estado	Novo.

Naquele	Verão,	mais	do	que	uma	
amizade,	 nascia	 uma	 cumplicidade	
que	 dura	 até	 hoje.	 O	 Professor	 J.E.	
Moreirinhas	Pinheiro	 é	 um	estudioso	

dedicado	 e	 competente.	 Ano	 após	
ano	 foi	 publicando	 inúmeros	 livros	 e	
opúsculos,	 que	 constituem	 um	 acer
vo	 indispensável	 para	 a	 história	 da	
educação	em	Portugal.	Aprendi	muito	
com	este	 homem	que,	 aos	 85	 anos,	
continua	a	cumprir	uma	rotina	de	tra
balho	e	de	escrita.	

No	seu	diário,	assinalando	o	1.º	
de	 Dezembro	 de	 1957,	 escreveu:	
“Hoje	houve	 festa	 rija	na	nossa	Es
cola,	com	dramatizações,	discursos,	
recitativos,	 canções	 e	 chocolates.	
De	há	muito	concluí	que	o	patriotis
mo	entra	melhor	na	alma	das	crian
ças	com	chocolates”.	

Papéis	 velhos	 e	 chocolates.	 A	
sabedoria	 deste	 Professor	 ajudou
me	 no	 meu	 caminho	 pela	 história.	
A	mim	e	a	muitos	outros	 investiga
dores,	 portugueses	 e	 estrangeiros,	
que	dele	receberam	um	gesto	ami
go,	 um	 conselho,	 uma	 palavra	 de	
incentivo.	 Fica	 o	 nosso	 reconheci
mento	e	a	nossa	gratidão.

Moreirinhas	Pinheiro
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ma.	Discutese	a	aplicação	
do	 modelo,	 exemplifican
do	 para	 a	 aprendizagem	
de	conceitos	termodinâmi
cos.	A	 entropia	 associada	
a	um	conhecimento	é	uma	
medida	 interessante	 da	
aprendizagem	escolar.	

A	 aplicação	 do	mode
lo	 mostra	 a	 necessidade	
de	 considerar	 sequên
cias	 de	 questões,	 real
çando	 a	 necessidade	 de	
estratégias	 de	 ensino	
onde	 a	 tónica	 está	 na	 li
gação	 entre	 conceitos.	
E	 constitui	 um	 desafio	
à	 investigação	 teórica.	

O	 AUTOR	 de	 Representa
ção	 Política,	 Manuel	 Meir

rinho	 Martins,	 Doutor	 em	
Ciência	Política	pelo	Instituto	
Superior	de	Ciências	Sociais	
e	Políticas,	é	Professor	Auxi
liar	com	Agregação	na	mes
ma	 Instituição.	 E	 tem	 uma	
vasta	experiência	na	área	da	
representação	política,	siste
mas	eleitorais	e	participação	
política	 e	 cidadania.	 Trata
se	de	um	manual	orientado	
para	a	autoaprendizagem	e	
autonomia	 dos	 estudantes	
de	 carácter	 mais	 reflexivo,	
permitindolhes	 estabelecer	
um	 contacto	 mais	 directo	
com	 a	 temática	 das	 elei
ções	 e	 sistemas	 eleitorais.		

Tentou,	por	 isso,	dar	a	co
nhecer	 através	 desta	 obra	
uma	 lógica	 introdutória	 de	
carácter	 descritivo	 para	 os	
que	 se	 iniciam	 nas	 maté
rias	da	representação	polí
tica.	As	suas	preocupações	
centramse	na	simplicidade	
dos	 assuntos	 abordados,	
mostrando	uma	visão	geral	
dos	mesmos	através	do	es
clarecimento	 de	 conceitos,	
disponibilização	 de	 ferra
mentas	analíticas	e	 indica
ção	de	fontes.	A	ideia	é	fa
cilitar	a”entrada”	dos	alunos	
numa	 área	 preponderante	
da	Ciência	Política.

Sistemas	
eleitorais

Variações	sobre	ensino	da	música		
em	Portugal,	Holanda	e	Inglaterra

Baseado	na	tese	de	doutoramento	da	Professora	Cecília	de	Almeida	Gonçalves,	o	
livro	“Polifonias”,	que	o	IPL	agora	inclui	na	colecção	Caminhos	do	Conhecimento,	
é	uma	importante	reflexão	sobre	o	Ensino	Superior	de	Música	e	a	sua	avaliação.	A	
investigação,	que	analisa	case studies	ingleses	e	holandeses,	comparando	o	que	se	
passa	nesses	países	com	o	que	se	passa	em	Portugal.

sistema	de	produção	artística/musical	
e	o	sistema	de	formação.

Que	 “vozes”	 se	 fazem	 ouvir	 nesse	
sistema	de	avaliação	“polifónico”?	Quais	
os	princípios	e	lógicas	que	as	orientam?	
Como	acolhem	as	instituições	de	ensino	
superior	de	Música	princípios	e	 lógicas	

AS	QUESTÕES	da	qualidade	e	da	sua	
avaliação	 têm	 adquirido	 nas	 últimas	
décadas	relevância	crescente	no	Ensi
no	Superior.	O	actual	 contexto	 sócio
político	 europeu,	 dominado	 pela	 glo
balização,	determinou	a	alteração	dos	
modos	de	regulação	dos	sistemas	de	
ensino,	 designadamente	 no	 que	 res
peita	ao	papel	do	Estado,	agora	obri
gado	a	partilhar	processos	de	decisão,	
sem	abdicar	da	sua	 “voz”	dominante,	
através	do	instrumento	da	avaliação.

Centrandose	no	domínio	especí
fico	do	Ensino	Superior	de	Música	e	
baseado	em	estudos	de	caso	de	paí
ses	como	Inglaterra,	Holanda	e	Portu
gal,	a	obra	"Polifonias"	da	Professora	
Cecília	 Gonçalves,	 da	 Escola	 Supe
rior	de	Música	de	Lisboa,	analisa	este	
emergente	 sistema	 de	 acção	 social	
“polifónico”.	 Tratase	 de	 um	 sistema	
de	avaliação	que,	no	modelo	de	análi
se	criado	para	efeitos	desta	investiga
ção,	foi	concebido	no	cruzamento	do	
sistema	políticoadministrativo	 com	o	

construídas	a	partir	de	outros	“mundos”?	
Que	desenvolvimentos	é	possível	ante
ver	na	área	do	ensino	superior	de	Músi
ca,	no	que	diz	respeito	à	avaliação?	Eis	
algumas	 das	 questões	 sobre	 as	 quais	
esta	obra,	enquanto	pioneira	na	matéria,	
procurou	lançar	bases	de	reflexão.

Cecília	Gonçalves
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A	 MUDANÇA	 operada	 no	 discur
so	 político,	 no	 período	 em	 análise,	
pautou	se	 pela	 crítica	 à	 centraliza
ção	 educativa	 e	 à	 burocratização	
administrativa.	 E	 inspirou	 a	 defi
nição	 de	 um	 novo	 regime	 de	 auto
nomia,	 administração	e	 gestão	das	
escolas,	de	âmbito	estratégico,	cur
ricular,	organizacional,	pedagógico,	
financeiro	e	cultural.	Por	outro	lado,	
o	 novo	 regime	 aprofunda	 a	 parti
cipação	 dos	 pais	 no	 governo	 das	
escolas	e	preconiza	novas	 funções	
para	 administração	 central	 (avalia
ção,	regulação	e	apoio).

A	 mudança	 no	 discurso	 e	 a	 de
finição	 do	 novo	 regime	 de	 gestão,	
pautado	pelos	princípios	da	contratu
alização	 da	 autonomia	 das	 escolas,	
sugerem	a	existência	de	uma	inflexão	
nos	 padrões	 de	 regulação.	 E	 uma	
“convergência	paradigmática”	face	às	
políticas	de	devolução	que,	desde	me
ados	 dos	 anos	 80,	 têm	estado	 a	 ser	
ensaiadas	em	diversos	contextos.	

A	autora	analisa	o	impacto	dessas	
mudanças	 nas	 escolas	 públicas	 do	
1.ºciclo,	 tendo	como	quadro	de	 refe

Poder	e	autonomia	na	escola	pública
“Participação	e	Poder	na	Escola	Pública”,	da	autoria	da	professora	Mariana	Dias,	da	
ESELx,	é	mais	um	título	da	colecção	Caminhos	do	Conhecimento.	O	estudo,	que	supor
tou	a	tese	de	doutoramento	da	autora,	descreve	e	analisa	as	transformações	organiza
cionais,	profissionais,	sociais,	culturais	e	políticas	operadas	nas	escolas	portuguesas	do	
1.º	ciclo	do	Ensino	Básico,	no	período	compreendido	entre	1986	e	2004.	

rência	as	principais	problemáticas	que	
têm	 acompanhado	 a	 reconfiguração	
do	governo	da	educação.	É	o	caso	da	
emergência	de	novos	modelos	de	re
gulação	social	(mercado,	nova	gestão	
pública,	 estado	 avaliador);	 da	 trans
formação	 dos	 padrões	 profissionais	
e	organizacionais	(cultura	de	escola,	

liderança,	auto	regulação);	e	das	mu
danças	nas	relações	entre	a	escola	e	
a	comunidade	(poder	dos	consumido
res,	 contratualização	 e	 privatização	
de	serviços).

A	exploração	desta	problemáti
ca	 é	 relevante,	 por	 várias	 razões.	
Desde	logo,	porque	a	educação	bá

A	 TESE	 de	 Mestrado	 que	
deu	origem	ao	 livro	Hospi

tais	Transformados	em	em
presas	Análise	 do	 Impacto	
na	Eficiência:	Estudo	Com
parativo,	de	Ana	Paula	Har
fouche,	 tem	 como	 objecto	
a	 análise	 do	 desempenho,	
em	 termos	 de	 eficiência,	
dos	hospitaisempresa	que	
saíram	 do	 sector	 públi
co,	 por	 comparação	 com	
os	 Hospitais	 tradicionais.	
Esta	 profunda	 mudança	
fez	 com	 que	 31	 Hospitais	
passassem	 a	 ter	 um	 no
vo	 Estatuto	 Jurídico,	 o	 de	
Sociedades	 Anónimas.		
A	autora,	 investigadora	do	
Centro	 de	 Administração	

de	 Políticas	 Públicas,	 do	
Instituto	Superior	de	Ciên
cias	 Sociais	 e	 Políticas,	 é	
Doutorada	 em	 Gestão	 e	
Administração	 Pública.	 A	
sua	 vasta	 formação	 mos
tra	 a	 sua	 polivalência	 em	
matérias	 de	 Saúde	 Pú
blica,	 visto	 ser	 pósgra
duada	 em	 Administração	
Hospitalar,	 licenciada	 em	
Gestão	 de	 Empresas	 e,	
a	 paralelamente,	 possuir	
também	 o	 curso	 de	 En
fermagem.	 Tratase,	 pois,	
da	 obra	 de	 uma	 profunda	
conhecedora	 do	 sector	
da	 Saúde	 em	 Portugal.	

SAIU	 mais	 uma	 edição	 do	
jornal	“8ª	Colina”,	da	Escola	

Hospitais	
empresas

Do	alto	da	
8ª	Colina

Mariana	Dias
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sica	tem	sido	relativamente	esque
cida,	na	análise	relativa	à	mudança	
dos	padrões	de	 regulação	da	edu
cação.	 E	 depois	 porque	 o	 elevado	
volume	de	publicações,	 relativo	às	
novas	formas	de	governação	da	es

Superior	 de	 Comunicação	
Social,	 fruto	do	empenho	e	
dedicação	de	vários	alunos	
e	professores.	O	lançamen
to	desta	nova	edição	contou	
com	 a	 presença	 de	 Isabel	
Simões,	 directora	 do	 De
partamento	 de	 Jornalismo,	
que	tinha	a	seu	lado	o	vice
presidente	do	Conselho	Di
rectivo,	Jorge	Veríssimo;	os	
professores	Paulo	Moura	e	
Maria	José	Mata	e	os	alunos	
Vera	Moutinho	e	João	Filipe,	
envolvidos	na	produção.

A	ideia	original	era	criar	
um	 jornal	 para	 Lisboa	 e	
não	 apenas	 para	 a	 comu

nidade	da	ESCS.	O	núme
ro	anterior	saiu	há	já	largos	
meses,	 explicandose	 o	
atraso	 sobretudo	 por	 difi
culdades	financeiras.	João	
Filipe	diz	que	durante	este	
período	 de	 tempo	 se	 pro
curou	 contrariar	 a	 falta	 de	
credibilidade	do	projecto	e	
ultrapassar	as	dificuldades	
criadas	pelo	facto	dos	alu
nos	envolvidos	mudarem.

O	cuidado	com	a	escri
ta	é	uma	das	maiores	preo
cupações	dos	estudantes,	
segundo	 Vera	 Moutinho,	
que	sublinha	a	importância	
de	o	projecto	ser	encarado	

como	 trabalho	 profissio
nal.	À	semelhança	do	que	
acontece	com	outras	acti
vidades	 extracurriculares	
desenvolvidas	 na	 Escola	
Superior	de	Comunicação	
Social,	a	participação	dos	
alunos	 pode	 ser	 o	 início	
de	 um	 caminho	 que	 os	
conduzirá	 ao	mercado	 de	
trabalho.	“Há	pessoas	que	
saem	 daqui	 muito	 bem	
preparadas	para	 trabalhar	
numa	 redacção”,	 afirma	
João	Filipe.

Para	que	o	jornal	evolua	
e	 tenha	mais	 autonomia	 e	
publicações	 mais	 frequen

tes	 é	 preciso	 mobilizar	 os	
alunos	 dos	 outros	 cursos	
da	Escola	Superior	de	Co
municação	Social.	E	numa	
altura	 em	 que	 tudo	 está	 a	
mudar	na	área	dos	Media	é	
imprescindível	acompanhar	
essa	mudança.	 O	 próximo	
passo	 é	 a	 criação	 do	 site	
do	 jornal.	 Segundo	 Paulo	
Moura,	 isso	 será	 funda
mental	para	 tornar	o	 jornal	
mais	interactivo,	mais	regu
lar	e	 com	mais	 conteúdos.	
Com	 uma	 tiragem	 de	 18	
000	exemplares,	o	jornal	“8ª	
Colina”	volta	a	ser	publicado	
no	próximo	mês	de	Maio.

A	ESCS	 dá	mais	 um	 passo	 na	 dis
ponibilização	 de	 canais	 de	 comuni
cação:	 criou	 uma	 newsletter	 digital,	
Comunica,	e	reestruturou	a	interface	
da	intranet.	Ambos	os	projectos	visam	
ser	um	ponto	de	encontro	na	comuni
cação	dentro	e	fora	da	escola.

A	 criação	 de	 uma	 newsletter	
digital	 sempre	 esteve	 no	 horizonte	

Uma	escola,	dois	suportes

da	 ESCS.	 “Foi	 necessário	 parar	 pa
ra	pensar	qual	seria	a	news	indicada	
para	 a	 nossa	 escola	 como	 meio	 de	
comunicação”,	 explica	 a	 professora	
Maria	Duarte	 Belo,	 coordenadora	 do	
Gabinete	 de	 Comunicação.	 O	 tema	
principal	 desta	 primeira	 edição	 é	 o	
empreendorismo,	 tema	 para	 o	 qual	
a	escola	está	cada	vez	mais	voltada.		

Por	outro	 lado,	a	 interface	da	ESCS	
foi	 renovada,	 possuindo	 agora	 uma	
imagem	 simples	 e	 limpa	 dentro	 de	
uma	nova	estrutura,	que	permite	inse
rir	notícias.	Através	da	Intranet	é	ago
ra	também	possível	o	acesso	directo	
ao	portal	do	IPL,	fundamental	para	a	
visualização	das	notas	e	outros	servi
ços	relacionados	com	a	secretaria.

cola	 pública,	 não	 impede	 que	 per
sistam	 enormes	 divergências	 so
bre	 o	 impacto	 das	 novas	 políticas	
educativas	 no	 contexto	 da	 prática.	
É	o	que	acontece	no	campo	da	re
definição	 das	 concepções	 e	 práti

cas	 profissionais	 dos	 professores;	
e	no	papel	dos	gestores	escolares,	
no	 processo	 de	mudança	 e	 ao	 ní
vel	de	empowerment	dos	diferentes	
actores	 locais	 (professores,	 pais,	
dirigentes	escolares).
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NUM	período	de	graves	dificuldades	
que	 todo	 o	 ensino	 superior	 público	
atravessa,	haverá	que,	sem	prejuízo	
das	 autonomias	 consignadas	 na	 le
gislação	portuguesa,	procurar	poupar	
gastos	em	todas	as	rubricas	em	que	
tal	seja	admissível.

Na	verdade,	não	sendo	 fácil	qual
quer	poupança	real	de	gastos	no	que	
se	refere	a	massa	salarial,	então,	terá	
que	 ser	 encontrado,	 nos	 gastos	 de	
gestão	geral	e	corrente,	um	paradigma	
diferente,	uma	“fórmula”,	que	nos	per
mita,	com	os	fundos	disponíveis,	man
ter	níveis	qualitativos	e	quantitativos	de	
desempenho	elevados.

Quando	 foram	 criadas	 as	 “propi
nas”,	 recordemolo,	 estas	 teriam	 de	
ser	 destinadas	 –	 assim	 foi	 decidido	
superiormente	…	–	 ao	 “acréscimo	da	
qualidade	 do	 sistema”	 de	 ensino	 nas	
instituições	de	ensino	superior.	Ou,	por	
outras	palavras,	na	melhoria	da	quali
dade	do	serviço	prestado	aos	nossos	
clientes	 privilegiados	 e	 nossa	 razão	
superior	de	existir	–	os	alunos.

Porém,	 sucessivos	 governos	 têm	
subvertido	 esta	 decisão,	 impondo	 às	
instituições	de	ensino	superior	–	sem	o	
declarar	expressamente	–	a	utilização	
dos	fundos	próprios,	provenientes	das	
propinas	pagas	pelos	alunos,	para	su
portar	gastos	correntes	de	gestão	que,	
afinal,	deveriam	ser	suportados	exclu
sivamente	 pelos	 fundos	 provenientes	
do	orçamento	de	Estado.

Criando,	 com	 tais	 medidas,	 su
cessivas	 e	 insuperáveis	 dificuldades	
de	 gestão	 das	 instituições,	 pratica
mente	“impedindo”	qualquer	melhoria	
em	 instalações,	 em	 equipamentos,	
em	 condições	 de	 funcionamento,	
sempre	por	ausência	de	fundos	sufi
cientes	para	o	efeito.

Esta	 proposição	 é	 facilmente	 de
monstrável	 se	compararmos	os	valo
res	 do	 orçamento	 de	 Estado	 atribuí
dos	ao	Instituto	Politécnico	de	Lisboa	
nos	últimos	anos	com	a	inflação	(nos	
dois	últimos	anos,	estimada)	e	que	as
cenderam	a:

Se	tivesse	sido	tida	em	conta	a	infla
ção	 acumulada	 (valores	 estimados	 em	
2008	e	2009),	os	valores	de	dotação	or
çamental	a	transferir	para	o	Instituto	Po
litécnico	 de	 Lisboa,	 terseiam	 elevado	
em	2009,	a	53.903,3	milhões	de	euros	.

Verificandose,	 assim,	 uma	 perda	
real	na	dotação	orçamental	da	Institui
ção,	de	mais	de	11%	ao	longo	destes	
últimos	anos,	apesar	do	aumento	efec
tivo	de	alunos.

A	imposição	do	pagamento	de	11%	
para	 a	 Caixa	Geral	 de	Aposentações	
sem	 o	 competente	 reforço	 orçamen
tal	público,	no	exercício	económico	de	
2008,	mais	 veio	 estrangular	 o	 funcio
namento	adequado	das	instituições,	no	
cumprimento	do	serviço	que	lhes	com
pete,	muitas	das	quais,	se	não	mesmo	
a	totalidade,	sem	sequer	a	possibilida
de	de	recorrer	a	 fundos	próprios	para	
sustentar	esta	dívida.

Esta	 política	 não	 será	 inocente.	
De	 facto,	 entre	 outros	 condicionalis
mos,	estamos	perante	um	instrumen
to	muito	subtil	de	impor	a	propina	má

xima	a	todas	as	instituições	de	ensino	
superior,	sem	que	o	Estado	fique	com	
o	ónus	de	tal	decisão.

Um	dos	meios	 de	 superar	 as	 difi
culdades	 que	 nos	 vêm	 sendo	 impos
tas	pelos	sucessivos	governos	é	o	de	
procurar	a	todo	o	custo,	pelo	menos	ao	
nível	do	Instituto	Politécnico	de	Lisboa	
–	 que	 ora	 nos	 importa	 –	 controlar	 os	
gastos	 em	 algumas	 rubricas	 em	 que,	
de	facto,	têm	de	incorrer	no	âmbito	do	
desenvolvimento	 da	 sua	 actividade	
normal:	o	ensino.

Não	se	pretende	com	tal	medida	pôr	
em	 causa	 a	 autonomia	 das	 unidades	
orgânicas	 –	 pese	 as	mais	 recentes	 de
cisões	 sobre	esta	 temática	 tomadas	 re
centemente	 pelo	 governo	 –	 antes,	 num	
processo	 de	 racionalização	 de	 gastos,	
procurar	a	realização	de	negociações	glo
bais	(eventualmente,	se	exigível,	em	pro
cesso	concursal	público)	por	forma	a	que	
os	gastos	totais,	a	imputar	posteriormente	
pelas	diferentes	unidades	orgânicas,	se
jam	mais	reduzidos	do	que	os	provenien
tes	de	negociações	individuais.

Nem	 se	 trata	 de	 uma	 inovação	
formal,	 antes	 o	 reconhecer	 que	 gerir	
globalmente	alguns	 (pelo	menos)	dos	
gastos	comuns,	pode	conduzir,	de	fac
to,	 a	 poupanças	 mais	 ou	 menos	 sig
nificativas	 em	 algumas	 rubricas	 mais	
importantes	de	custos.

Já	 há	 alguns	 concursos	 a	 decor
rer	 relacionados,	 por	exemplo,	 com	a	
segurança	 e	 a	 limpeza	 de	 todas	 ins
talações	 dos	 serviços	 centrais	 como	
das	unidades	orgânicas,	de	cujas	con
clusões	se	espera	uma	certa	poupan
ça	de	gastos.	Mas,	outros	devem	ser	
desencadeados	por	forma	a	lograrse,	
globalmente,	 uma	 utilização	 óptima,	
quanto	 possível,	 dos	meios	 económi
cos	postos	à	disposição,	que	ao	nível	
individual	seria	muito	difícil	conseguir.

Bem	sabemos	que	a	situação	eco
nómica	e	financeira	durante	o	ano	de	
2009,	 em	 matéria	 orçamental	 –	 pro
veniente	de	receitas	do	orçamento	de	
Estado	e	de	receitas	próprias	–	não	tra
rá	menos	dificuldades	do	que	as	que	
vimos	sentindo	desde	há	vários	anos.	
Pelo	contrário.	Mas,	assim,	estaremos	
a	 tentar	conseguir	uma	mais	eficiente	
gestão	de	gastos,	sobretudo	de	natu
reza	corrente,	 já	que	quanto	aos	gas
tos	de	investimento	–	tão	necessários	
em	todas	as	unidades	orgânicas	–	não	
existirão	 meios	 para	 os	 concretizar	
pelo	menos	a	curto	prazo.

*	Vicepresidente	do	IPL

Pensar	globalmente,	gerir	localmente

Estamos perante um 
instrumento muito subtil de 

impor a propina máxima 
a todas as instituições de 

Ensino Superior, sem que o 
Estado fique com o ónus de 

tal decisão

Manuel	Mendes	da	Cruz	*
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