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› Contabilidade
› Design Gráfico 
› Design Industrial
› Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
› Engenharia de Sistemas Informáticos 
› Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais
› Engenharia e Gestão Industrial 
› Engenharia  em Informática Médica
› Finanças
› Fiscalidade
› Gestão de Empresas 
› Gestão Pública 
› Gestão de Atividades Turísticas
› Solicitadoria

LICENCIATURAS

› Auditoria
› Contabilidade e Finanças (APNOR)
› Design Digital
› Design e Desenvolvimento de Produto
› Engenharia Eletrónica e de Computadores
› Engenharia e Gestão Industrial* 
› Engenharia Informática
› Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais
› Fiscalidade
› Gestão 
› Gestão Autárquica (b-learning) 
› Gestão das Organizações (APNOR)
› Gestão do Turismo
› Ilustração e Animação
› Inteligência Artificial Aplicada* 
› Marketing
› Marketing Turístico 
› Sistemas Integrados de Gestão-QAS
› Solicitadoria

MESTRADOS

ÁREA DO DESIGN
› Design de Calçado
› Design de Moda
› Design para Media Digitais
› Ilustração e Arte Gráfica

ÁREA DE GESTÃO
› Apoio à Gestão
› Comércio Eletrónico
› Exportação e Logística
› Gestão Financeira e Contabilística
› Gestão de Seguros

ÁREA DE HOTELARIA E TURISMO
› Organização e Gestão de Eventos
› Turismo, Natureza e Aventura

ÁREA DE TECNOLOGIA
› Aplicações Móveis
› Desenho Técnico e Maquinação
› Desenvolvimento Web e Multimédia
› Eletrónica, Automação e Comando
› Energia, Telecomunicações e Domótica
› Gestão Industrial da Produção
› Manutenção Industrial
› Mecânica Automóvel
› Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial
› Mobilidade Híbrida
› Moldação de Plásticos por Injeção
› Redes e Segurança Informática
› Sistemas Eletrónicos e de Computadores
› Soldadura Avançada

› Assessoria e Comunicação Empresarial*
› Audiovisual Digital*
› Gestão das Instalações Desportivas e Desporto*
› Inovação Alimentar e Artes Culinárias*
› Jardinagem Avançada*
› Marketing Digital e Social Media*
› Preparação e Gestão de Obra*
› Robótica Colaborativa e Inteligência Industrial*
› Segurança e Proteção de Dados para Sistemas de Informação*

*Aguarda aprovação da DGES
› Contabilidade Financeira Empresarial
› Contabilidade de Gestão e Estratégia Empresarial
› Cibersegurança e Informática Forense
› Design de Têxtil e Moda
› Data Analysis for Business
› Ecocidades e Desenvolvimento Sustentável (b-learning)
› Fintech
› Fiscalidade 
› Gestão de Alojamentos Turísticos
› Marketing Digital
› Sistemas de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
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Aproximamo-nos a passos largos do final de 
mais um ano letivo, e que ano, não é?!  

Se já estás a pensar no próximo passo da 
tua formação, é importante que saibas que a 
área que escolheres agora não é um caminho 
sem volta, porque, a qualquer momento 
podes escolher uma área totalmente 
diferente com a qual te identifiques mais! 
Ora lê os testemunhos de jovens que 
mudaram a direção do seu percurso! 

Estás a pensar seguir a área de Turismo, 
mas estás indecis@? Perguntámos ao 
coordenador científico do Curso Gestão do 
Turismo do ISG, seguir Turismo sim ou não?! 
Conhece a resposta!   

Se o Turismo não é a tua praia, visita 
connosco o Instituto Politécnico de 
Santarém, onde estivemos à conversa com 
o Presidente do Instituto para saber o que a 
Instituição tem para te oferecer no próximo 
ano letivo. 

E por falar em praia, o verão está aí a porta! 
Se já tens planos, está na hora de começares 
a poupar! Vê as dicas super úteis que 
deixámos para ti e que podes começar a pôr 
em prática hoje ou amanhã... 

E para alguns, o ano 2000 parece que foi 
ontem! Mas, provavelmente ainda não tinhas 
nascido. Por isso, retrocedemos a 2000 para 
saber o que de melhor aconteceu no primeiro 
ano do século XXI. 

Seja em 2000 ou 2021, o desporto está 
sempre na ordem do dia, este ano é ano 
de Euro, por isso falamos-te sobre o que 
aconteceu e poderá acontecer nesta 
competição europeia. 

De certeza que já viste os vídeos da Carly 
Santos e do Paulo Sousa, e se existe coisas 
que gostarias de saber, nós fizemos-lhes 
perguntas (quase) sem tabus!  

Se te questionas sobre que área deves 
seguir no Ensino Superior, esperemos que 
esta edição da Mais Educativa te ajude 
a encontrar algumas das respostas que 
procuras!

Rita Coelho Passatempos
Consulta o Regulamento dos Passatempos 
em www.maiseducativa.com. Informação 
disponibilizada pelo Departamento Comercial. 

6 “Antes de teres o peixe, tens de aprender 
a pescar!”
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6 > opinião

“Eu tive colegas 
meus, alfaiates, 
mais velhos, uns 
já morreram, que 
me contavam que 
colegas deles, 
quando chegaram 
a maior de idade, 
preferiram ir 
trabalhar para 
a Carris, para a 
rodoviária, do 
que trabalhar na 
alfaiataria. Não é 
fácil. Se não fosse 
o amor e a paixão 
que tenho pela 
profissão, também 
optava por outra 
coisa qualquer.”Paulo Battista

Alfaiate

João Torres
Secretário 

de Estado do 
Comércio, Serviços 

e Defesa 
do Consumidor

“Espero que Portugal 
seja um país mais 
competitivo, mas 
também mais 
verde, com uma 
economia mais 
resiliente. Acredito 
que, coletivamente, 
estaremos à altura de 
superar os desafios do 
momento presente, 
como tantas vezes 
sucedeu ao longo da 
nossa História.”

“A música era um estado de espírito muito 
inconsciente, nós sabíamos que este era 
o nosso hobby preferido. Sabíamos o que 
gostávamos de fazer, porque esta é uma 
coisa que fazemos desde muito novos.”

D.A.M.A
Banda

“Um piloto não 
pode ter medo. 
Temos a consciência 
da velocidade, 
mas sentimo-nos 
protegidos com toda a 
segurança que existe 
em torno das motos e 
dos equipamentos.”
Miguel Oliveira 
em entrevista à revista Visão

“A ideia das universidades 
europeias é mais importante 

que nunca para construir o 
próximo passo do projeto 

europeu, através da 
disponibilização de ambientes 

diferentes, mas também 
mediante o envolvimento dos 

estudantes na construção 
desse entendimento da 

diversidade em toda a 
Europa, que devemos 

preservar e 
entender.”

Manuel Heitor, 
Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 

Superior, na abertura 
de conferência 

internacional

http://www.egasmoniz.com.pt
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8 > opinião

Antes de teres o peixe, 
tens de aprender a pescar!

Não chega 
darmos o peixe, 
é importante 
darmos as 
ferramentas. 
Da perseverança 
às escolhas 
individuais, 
da gestão de 
frustrações e 
inseguranças à 
humildade em 
aprender. 
Assim, se 
constrói 
uma geração 
preparada para 
o futuro.

É preciso conhecermos as novas gerações para que 
as consigamos ajudar e, para isso, é importante 
traçar o seu perfil e saber o que procuram, ou 
melhor, o que tu procuras. A Global WEB INDEX, 
GEN Z Report 2020 aponta quatro linhas-gerais 
que caracterizam a tão aclamada “Geração Z”, a 
tua geração:
1. Têm grandes planos - Muitos Gen Z são 
altamente motivados e altruístas. São ambiciosos, 
focados na carreira e afirmam que gostam de 
assumir riscos. 
2.  Estão ligados, mas dispostos a desligar 
– O conhecimento da tecnologia é um traço básico, 
no entanto, estão cientes dos riscos associados e 
tomam medidas para controlar a sua privacidade, 
com mais frequência do que qualquer outra 
geração.
3. Estão a mudar as plataformas sociais 
- O YouTube continua a ser o canal mais popular 
para a Gen Z, mas a concorrência está a aumentar. 
Apesar da exposição, não estão interessados 
em transmitir dados e factos pessoais, em vez 
disso, querem divertir-se em rutura com o formato 
tradicional.
4. São mal compreendidos: Apenas 15% da Gen Z 
se sente representado na publicidade que vê, as 
marcas devem atualizar-se. As tradicionais terão 
pouco sucesso pois eles preferem aquelas que 
são jovens, modernas ou com humor. Uma análise 
mais pragmática indica que esta nova geração se 
relacionará de forma muito diferente das gerações 
anteriores. O sucesso financeiro e fazer o que 
gostam será a grande aposta destes jovens. 
Sabias isto sobre ti?

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima 
que a tua geração é atualmente a maior - 32% 
da população mundial. Ao teres nas tuas mãos 
o futuro do mundo é natural que queiras uma 
atenção diferenciada por parte das escolas, 
das empresas e dos teus pais/tutores.  Os 
intervenientes que farão parte da tua vida têm o 
desafio de te conhecer e perceber - és um nativo 
digital - e as tendências de mercado que podem 
emergir. Contudo, e apesar de teres nascido num 
mundo extremamente tecnológico, com acesso 
a toda a informação à distância de um clique, é 
natural que sintas alguma incompreensão. (Sentes 
isso?)
Estes factos permitem-nos perceber a importância 
de trabalhar as competências humanas. Nunca, 
como agora, foi tão urgente adotar medidas para 
corresponder aos anseios tão naturais desta tua 
geração. 
Daniel Goleman referiu a célebre frase: “trazer 
inteligência à emoção”. Efetivamente só assim 
se pode pensar numa vida adulta, mais feliz e 
realizada de acordo com as necessidades de cada 

um. Este é o passo que pode fazer a diferença no 
rumo da história e deixar um legado “emocional” às 
gerações.
Felizmente, as estruturas emocionais são maleáveis. 
Nesse sentido, a adolescência, é uma oportunidade 
em que conseguimos definir práticas emocionais 
relevantes, que irão traçar a vida de cada um. Ora, ao 
longo dos anos pude constatar que as competências 
cruciais a trabalhar na adolescência e assim ajudar a 
minimizar angústias, receios e frustrações, são:

1. Sentido de pertença;
2. Determinar o “teu” propósito;
3. Resiliência;
4. Gestão de emoções;
5. Empatia;
6. Automotivação;
7. Autocontrolo;
8. Trabalhar as frustrações e a ansiedade;
9. Gerir o processo da mudança.

Estas ferramentas, minimamente trabalhadas, 
irão fazer com que a tua e as próximas gerações 
consigam ter escolhas mais conscientes e assim 
tornarem-se adultos mais preenchidos e mais felizes.  
Há quem saiba (ou não) qual o seu caminho desde 
cedo e há aqueles que já obtiveram a sua resposta, 
mas estão repletos de dúvidas. A indecisão e certeza 
são dois fatores muito presentes nesta altura. Não 
estás sozinho.

Ajudarmos a encontrar o caminho é fundamental 
para um processo mais risonho e pedir auxílio não 
é vergonha nenhuma (muito pelo contrário!) - o 
apoio de um tutor, mentor faz toda a diferença. Estes 
atuam tendo por base alguns processos “simples” 
como sejam o diagnóstico (identificar traços de 
personalidade dominantes nas várias fases da vida); 
a consciencialização (o termos consciência do bom 
e do mau faz parte do percurso de aprendizagem), 
a responsabilização (tudo o que depende de ti é 
responsabilidade tua) e, finalmente, a ação (traçar 
um plano ajuda a visualizar o caminho e todos 
os comportamentos e escolhas incidirão sobre o 
objetivo). Através destes o caminho da nossa vida 
poder-se-á tornar mais claro!

Acredito que com este trabalho (de todos) e com 
algum reforço e apoio na gestão de emoções, 
qualquer um de vocês estará preparado para lidar 
com as frustrações e inseguranças, o que, em bom 
rigor, faz parte da vida de todos nós. O segredo 
é, sem dúvida, aprender a gerir as expectativas, 
“minimizar o que pedimos e maximizar o que 
damos”, permitindo uma maior e melhor gestão 
sobre as nossas ações/emoções.
A depressão e a ansiedade já se tornaram nas 
doenças do século. É urgente começar a vivermos 
o presente, porque o futuro é uma consequência 
daquilo que fazemos hoje.

Sofia Tavares, mentora na Motto – Consulting, Mentoring, Reshaping Young Careers
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Para quem não conhece, como descreve 
o Politécnico de Santarém? Qual é a sua 
cultura enquanto instituição do ensino 
superior?

O Politécnico de Santarém é conhecido 
pela sua grande diversidade de oferta 
formativa. Temos disponíveis desde as 
ciências agrárias e da educação, às ciências 
empresariais, de desporto e da saúde. 
Isso permite-nos ter áreas de conjugação 
e inovação associadas a este território 
e às suas especificidades, portanto, a 
própria instituição torna-se o reflexo desta 
área geográfica do Ribatejo. Do ponto 
de vista cultural, esta é uma região que 
sabe receber bem as pessoas e que tem 
elevados padrões de valores sociais que 
transporta para a nossa comunidade 

“Há coisas que são insubstituíveis 
e as relações humanas são uma delas”

Num ano que desafiou toda a 
comunidade educativa e fez olhar para o 
futuro de uma outra perspetiva, a Mais 
Educativa foi a Santarém entrevistar o 
Presidente do Politécnico, João Moutão, 
que está a cumprir o seu primeiro 
mandato. Vem conhecer a essência do 
Instituto Politécnico de Santarém e as 
inovações que o próximo ano trará.

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistado

João Moutão: 

académica. Ou seja, os nossos estudantes 
sabem que para além da elevada 
qualidade da nossa oferta formativa do 
ponto de vista técnico e científico, são 
também formados para a importância de 
um conjunto de valores sociais, humanos 
e culturais que fazem parte também do 
projeto educativo do Politécnico. Tudo isto 
é sem dúvida diferenciador. 

Qual é a sua principal missão enquanto 
presidente?

Acima de tudo, dar uma coerência 
institucional a toda a organização para 
que consigamos afirmar o Politécnico 
de Santarém a nível do seu território 
de implantação e a nível nacional e 
internacional. Eu serei sempre um entre 

muitos, neste objetivo institucional no qual 
todos se devem rever e participar. 
A condução da atividade do Instituto deve 
ser feita, em meu entendimento, para ir ao 
encontro deste objetivo maior. 

Neste momento estão a decorrer ou está 
previsto decorrerem projetos que queira 
destacar?

Sim, temos projetos de natureza científica 
em todas as nossas áreas de formação. 
Todos os nossos programas de ensino têm 
programas de investigação associados, nos 
quais os estudantes se envolvem. Temos 
também, projetos transversais à Instituição, 
como o projeto de Inovação Pedagógica 
que consiste na implementação de 
metodologias de ensino ativas, no qual, 



Acesso ao Ensino Superior < 11

os estudantes são desafiados a resolver 
problemas reais, criados por entidades 
parceiras, para que deste modo, os alunos 
aprendam os conteúdos programados 
através de um ensino prático. Nestes 
desafios, os professores são designados 
por facilitadores e os alunos por talentos, 
e assim, procuramos mudar a linguagem 
excessivamente formal e académica e 
adequar o ensino à realidade que vivemos 
atualmente, procurando combater o 
desinteresse e a desmotivação, por vezes 
sentidos pelos jovens que não se revêm 
num ensino já ultrapassado. Os estímulos 
hoje em dia são diferentes, os valores são 
diferentes e o ensino deve acompanhar as 
tendências e combater o fosso geracional 
que por vezes se cria, mas este é um 
processo contínuo, complexo e que leva o 
seu tempo.

Para um aluno que esteja a terminar o 
ensino secundário e queira seguir a área 
da agronomia, desporto, saúde, educação 
ou gestão e tecnologia, quais são as 
vantagens que terá em frequentar esta 
instituição?

Acesso a uma formação sólida do ponto de 
vista científico e tecnológico. 
A possibilidade de ter uma formação em 
fileira, temos os vários graus de ensino 
superior encadeados, começando nos 
cursos de Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP), os quais permitem a prossecução 
de estudos para as licenciaturas. 
Posteriormente temos os mestrados, onde 
pretendemos que se mobilizem os alunos 
com mais capacidade, mais motivados 
e também os docentes que estão mais 
orientados para a investigação. Esta é, 
sem dúvida, uma grande vantagem para os 
nossos estudantes. No 1º ciclo de Ensino 
contamos com uma oferta alargado com 19 
licenciaturas nas cinco Escolas da nossa 
Instituição de Ensino Superior.
Não posso deixar de mencionar as nossas 
instalações e equipamentos laboratoriais. 
Temos uma Escola Agrária com 135 anos, 
um emblema nacional e que atua numa 
região em que a agricultura é um setor 
bandeira, uma Escola de Educação também 
mais antiga que o Instituto e que tem uma 
vasta história de formação de professores 
da região. A Escola de Saúde que tem uma 
parceria forte com o Hospital Distrital de 
Santarém, promovendo a sinergia entre 
os contextos clínicos e a escola. A nossa 
Escola de Gestão e Tecnologia que conta 
com uma forte ligação ao tecido empresarial 
e social da região, bem como a Escola de 
Desporto que fica situada na cidade de Rio 
Maior, cidade do desporto, e que conta com 
instalações únicas no país para a prática e 
ensino do desporto.  Dispomos ainda de 
um serviço de ação social que possibilita 
que os jovens tenham acesso a residências, 
cantinas, bares e outros apoios. Dispomos 
também de programas de mobilidade para 
estudantes, como o programa ERASMUS 
que permite que os estudantes possam 
passar um semestre, ou um ano numa 
outra Universidade Europeia, assim como 

Para o próximo ano letivo há algumas 
novidades ou alterações previstas?

As principais novidades decorrem da aposta 
que vamos fazer numa maior deslocalização 
do ensino, através da disponibilização de 
cursos em zonas limítrofes de Santarém, em 
especial na zona norte de Lisboa. 
As principais inovações serão sobretudo 
sentidas ao nível das metodologias e dos 
processos de ensino, os quais serão cada 
vez mais em contexto real e com recurso a 
novas tecnologias.

Formar os jovens para 
o futuro da sociedade 

ao nível do saber 
ser é tão importante 
quanto transmitir as 

aprendizagens formais 
ao nível do saber fazer

o Programa Pedro Álvares Cabral que apoia 
a mobilidade para países da América do 
Sul e também países lusófonos. Também 
dispomos de um Programa de Voluntariado 
com curso de formação como forma dos 
nossos estudantes promoverem uma cultura 
responsável, solidária e de coesão social, 
reforçando os valores de uma cidadania 
ativa. 
No fundo, esta é uma Instituição preparada 
para ser parceira de cada estudante na 
construção do seu futuro, para os ajudar 
a atingir sucesso pessoal, académico e 
profissional. 
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Estudar Turismo:
Sim ou não?

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistado

Sempre tiveste a área do Turismo como uma opção para 
seguires no Ensino Superior? Mas, a nova realidade do setor 

deixa-te indecis@? A Mais Educativa foi falar com João Caldeira 
Heitor, Coordenador da Licenciatura em Gestão do Turismo no 

Instituto Superior de Gestão, aprovada este ano, para saber mais 
sobre a aposta neste setor tão relevante para a economia.  

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou a 
licenciatura em Gestão do Turismo, para o Instituto Superior de Gestão (ISG), numa 
altura particularmente desafiante para o setor do turismo. De que forma é que os 
alunos desta licenciatura poderão fazer face às novas exigências do setor quando 
terminarem a sua formação?

A acreditação do curso por parte da A3ES mostra como o nosso plano de 
estudos inclui as áreas e as disciplinas fundamentais para a formação dos 

profissionais do futuro para o setor do turismo. 
Os alunos que agora iniciarem a sua formação no ISG vão 

adquirir conhecimentos dentro e fora da sala de aula, realizar 
trabalhos e projetos de acordo com o novo cenário que 
vivemos. 
Daqui a 3 anos, quando os nossos alunos terminarem a sua 
licenciatura, a atividade turística vai estar estabilizada e à 
procura de recursos humanos formados em turismo, com 
consolidados conhecimentos de gestão. E aí, os alunos do 
ISG serão uma mais-valia para o mercado de trabalho, com 
uma formação de excelência ministrada por um experiente 
corpo docente.

A oferta formativa ou a estrutura do curso foi repensada 
ou criada para se adaptar às novas necessidades do setor 
do Turismo?

Não precisamos de alterar nada, tendo em conta que 
desenhámos este curso com o objetivo de responder às 
novas necessidades do turismo. Foi nesse sentido que, 
para além das áreas transversais da oferta formativa, 
incluímos as disciplinas de Gestão e Sustentabilidade 
dos Recursos Turísticos, Gestão da Qualidade e outras, 
inovadoras como a de Empresas de Alojamento Local e 
Gestão de Plataformas.
    
Esta licenciatura conta com parcerias de entidades 
ou grupos hoteleiros? Quais os benefícios destas 
parcerias para a formação dos jovens?

A Licenciatura em Gestão do Turismo conta, desde o 
primeiro momento, com uma parceria com o Grupo 
Pestana, para a realização de iniciativas e partilha de 
conhecimentos teórico-práticos. Os nossos alunos vão 
participar em encontros anuais com os responsáveis 
dos vários setores deste Grupo, ficando a conhecer, 
por dentro, o funcionamento e a gestão da atividade 
hoteleira e de serviços que o Grupo Pestana 
disponibiliza nas suas estruturas com a chancela 
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Pestana, Pestana CR7 e Pousadas de 
Portugal.
Contamos também como parceiros a 
Associação Portuguesa de Resorts, 
a Fundação INATEL, a Associação 
Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais 
e Naturais, a Associação Portuguesa 
de Empresas de Congressos, Animação 
Turística e Eventos, o Fórum Turismo e a 
Confederação do Turismo de Portugal. 
Vamos desenvolver várias iniciativas 
com estas associações, ligando o ensino 
teórico com o conhecimento prático em 
estreita ligação com os representantes 
das principais áreas da atividade turística 
nacional.
 
Para os alunos que estão a terminar 
o ensino secundário e têm interesse 
na área do Turismo, este momento 
delicado que o setor atravessa pode 
ser desmotivador para ingressar nesta 
formação. Porque devem os jovens 
continuar a apostar no Turismo? 

As pessoas estão ansiosas para viajar 
e passar férias em destinos turísticos, 

após estes períodos de confinamento. O 
turismo vai reabrir, reajustar-se e adaptar-
-se às novas exigências, até porque é um 
setor estruturante da nossa economia. 
Agora, mais do que nunca, as empresas 
vão precisar de jovens com ambição 
e formação em turismo e gestão, para 
reconquistar a confiança dos turistas 
e garantir uma gestão eficiente das 
empresas e serviços turísticos. 
Quem sempre quis estudar e trabalhar no 
turismo tem, agora, mais do que nunca, a 
decisão certa para tomar. 
É por tudo isto que a licenciatura em 
Gestão do Turismo se assume como a 
escolha certa para aqueles que querem 
ser e ter um futuro no turismo. 

De que forma é que esta licenciatura se 
alinha com as diversas necessidades 
do setor, em termos de saídas 
profissionais?
 
Esta licenciatura possui algumas 
disciplinas da área da gestão, de elevado 
reconhecimento e reputação em termos 
nacionais e internacionais, que agora 
aliamos ao turismo, o que nos permite 
formar profissionais para Técnicos 
Superiores de Turismo da Administração 
Pública Central, Regional e Local (Turismo 
de Portugal, Regiões de Turismo, Câmaras 
Municipais) e gestores em todas as áreas 
da atividade turística empresarial.  
A estreita ligação que o ISG desenvolve 
com as empresas e o rigor do ensino 
ministrado têm permitido que em cada 
100 alunos que terminam os nossos 
cursos, 98 estão empregados. Esta 
tem sido a prova de que a nossa oferta 
formativa tem procura e aceitação no 
mercado de trabalho. Este é também o 

nosso objetivo para as necessidades do 
setor do turismo, com a nossa licenciatura 
em Gestão do Turismo!

Como é que o país e o setor do Turismo 
poderão atrair turistas para o nosso país 
e dinamizar o Turismo em Portugal?

Portugal é um país rico em recursos 
turísticos. Nos últimos anos ganhámos 
dezenas de prémios pela excelência da 
nossa oferta e da qualidade dos nossos 
destinos. O governo e as empresas 
estão a delinear novas linhas de atuação 
em torno da “bíblia” do turismo: a 
“Estratégia Turismo 2027”, criando um 
novo documento que contempla as 
ações a desenvolver nos domínios da 
competitividade, da sustentabilidade, 
da digitalização, da promoção, da 
sazonalidade e da formação. O mundo, 
conhece-nos e sabe quem somos, o que 
temos para partilhar e o que temos para 
viver hoje, e no futuro de todos nós. Nós, 
acreditamos!

Agora, mais do que 
nunca, as empresas vão 
precisar de jovens com 

ambição e formação 
em turismo e gestão, 
para reconquistar a 

confiança dos turistas 
(...)

Quem sempre quis 
estudar e trabalhar no 

turismo tem, agora, 
mais do que nunca, 
a decisão certa para 

tomar.
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Terminada a licenciatura, é cada vez mais recorrente os jovens enveredarem por um 2º ciclo de 
estudos completamente diferente da licenciatura.
Seja por exigências do mercado, gosto pela área, ou até mesmo por complemento à formação 
anterior, o que é certo é que a transdisciplinaridade está cada vez mais assente e torna-te um 
profissional versátil e eclético.
Inês Martins, Teresa Nóbrega e António Assis Teixeira, todos eles de áreas bem distintas e que têm 
em comum entre si, não seguiram o percurso dito normal.

Texto: Joana Alves Fotos: Cedidas pelos entrevistados/ Adobe Stock

Mestrado noutra vertente? 
Porque não?

Inês Martins, 24 
anos, terminou em 
2017 a licenciatura 
em Ciências da 
Comunicação na 
Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 
da Universidade 
Nova de Lisboa e 
logo de seguida 
entrou no mestrado 
em Neurociências na 
Faculdade de Medicina 
da Universidade de 
Lisboa. Do último ano 
letivo do mestrado 
(2018/2019), 
até meados do 
ano passado, fez 
investigação em 
Neurociências, 
na Faculdade de 
Psicologia da 
Universidade de 
Lisboa, sobre os 
potenciais efeitos do 
treino musical nos 
mecanismos cerebrais 
de reconhecimento 
de emoções. Desde 
setembro de 2020 
que se tornou 
Technical Researcher 
na Bitsight, uma 
empresa de ratings 
de cibersegurança, 
continuando ainda 
a colaborar com a 
Faculdade para a 
produção de um artigo 
científico.

O que te fez tirar um mestrado em 
neurociências?
Eu licenciei-me em Ciências da Comunicação 
motivada pelo gosto na área, particularmente 
pela vertente de cinema e televisão. Sempre 
tive facilidade e gosto pela comunicação e 
via-me a usar isso na produção de conteúdos 
audiovisuais e storytelling. No entanto, 
quando comecei a considerar obter o grau 
de mestre, percebi que queria expandir mais 
a minha área de conhecimento e alcançar 
alguma interdisciplinaridade no meu percurso 
académico. As Neurociências surgem 
primeiramente por ser uma área que sempre 
me interessou e que nunca ficou totalmente 
de lado. Depois, por ser uma área que se cruza 
com tantas outras, comecei a perceber que 
poderia fazer sentido procurar uma ligação 
entre Comunicação e Neurociências.
Portanto, esta decisão não foi motivada por 
alguma característica intrínseca ao curso de 
Comunicação, mas sim por ambição pessoal e 
profissional.

Fazer investigação foi algo que fazia parte dos 
planos?
Quando entrei em Neurociências tinha já em 
mente vir a fazer a ponte entre as duas áreas 
de estudo (Comunicação e Neurociências), e 
havia duas opções: ou seguir a vertente do 
neuromarketing, ou enveredar na investigação 
científica focada em temas de Comunicação 
através da lente das Neurociências. Ambas 
implicam o uso de um método científico, 
portanto, a investigação acabou por fazer 
automaticamente parte dos planos.

Sentes que a sua licenciatura e o mestrado 
são totalmente díspares, ou podem 
complementar-se de alguma forma?
Podem não ser as duas áreas que mais 
facilmente se pense que podem interligar-se, 
mas existe sim uma complementaridade. 
Aliás, as Neurociências podem ser aplicadas a 
quase todas as áreas de estudo, porque quase 
tudo o que se faz e nos rodeia está apoiado 
por mecanismos biológicos controlados pelo 
nosso cérebro, ou está a estimular/influenciar 
o funcionamento do mesmo. Especificamente, 
em relação à comunicação, penso que o 

neuromarketing seja o exemplo mais evidente desta 
interligação entre as áreas, mas dá pano para mangas. 
Quando pensamos em comunicar, seja através de 
uma peça jornalística, de uma imagem, de um filme, 
num contexto empresarial, há sempre vários ângulos a 
explorar no que concerne à forma como o nosso cérebro 
recebe e processa essa informação.

O que é que o curso de ciências da comunicação te 
deu e que usas atualmente? Já alguma vez tinhas 
considerado trabalhar nesta área?
Eu atualmente não estou a trabalhar em nenhuma das 
áreas, com alguma pena minha. Mas enquanto estive 
ligada à investigação, senti que o curso de Ciências da 
Comunicação me deu ferramentas muito úteis, no que 
diz respeito à comunicação e divulgação do trabalho 
científico.

Houve algum amigo ou familiar a 
incentivar esta mudança de área?
Não. Foi uma decisão totalmente 
assente nas minhas motivações 
pessoais e profissionais.

Serias capaz de enveredar 
novamente por uma outra área?
Não está nos meus planos 
enveredar por nenhuma outra 
área. Aliás, neste momento 
não estou a trabalhar em 
nenhuma das áreas devido às 
faltas de oportunidades na 
investigação científica (mas 
isso seria outra conversa 
ahah) e, por isso, ficou 
aquele sentimento de 
plano por cumprir. 
O objetivo será 
eventualmente 
regressar à 
academia e dar 
continuidade 
ao estudo das 
Neurociências, 
finalmente 
aplicadas a temas de 
comunicação, como 
foi sempre o objetivo 
inicial.



maio 2021

maiseducativa.com

Acesso ao Ensino Superior < 17

Teresa Nóbrega, 29 anos, 
Médica de Clínica Geral, 
Mestre em Saúde Pública 
pela Universidade Nova 
de Lisboa e estudante de 
Doutoramento em Políticas 
Públicas no ISCTE. A pressa 
para se dedicar a tempo 
inteiro às suas paixões 
- Saúde Global, Direitos 
Humanos e conhecer novas 
culturas - empurrou-a para 
fora da carreira médica 
tradicional e atualmente 
trabalha na Guiné-Bissau, 
no Programa para a 
Redução da Mortalidade 
Materna e 
Infantil. Fez 
voluntariado 
desde cedo e 
envolveu-se 
ativamente no 
associativismo 
durante o 
seu percurso 
académico.

Tiraste o curso de medicina e está atualmente 
a trabalhar num projeto de cooperação para o 
desenvolvimento de saúde pública na Guiné. 
Quando é que percebeste que não querias fazer 
o percurso de medicina dito tradicional?
O motivo que me fez escolher medicina foi 
unir o conhecimento a ajudar os outros. 
Nesse sentido, desde cedo e motivada pelos 
projetos de voluntariado em que me envolvi, 
fui aprofundando conhecimento sobre missões 
de ajuda humanitária e de cooperação para o 
desenvolvimento. Desde a adolescência, quanto 
mais me envolvia, mais me ia consciencializando 
de outras realidades tão díspares daquela 
em que nós tivemos sorte de nascer, das 
desigualdades, não só a nível internacional, 
mas também em Portugal e na Europa. Em 
2012, rumei a Cabo Verde numa missão de um 
mês de voluntariado com o GASTagus, após um 

ano de preparação, formação e voluntariado 
em Portugal. Regressei da missão com 

gratidão infinita e com a certeza 
de que queria fazer daquela 
experiência uma forma de estar 
na vida, voltar como médica, 
consciente que podia dar um 
contributo importante. Aí surgiu 
o interesse pela saúde pública 
e por isso foi só construir um 
projeto pessoal a partir daí.

Sentes que o curso te deu as ferramentas 
necessárias para estar a trabalhar num projeto 
que exige tanto a nível físico e emocional?
Sem dúvida. A preparação de um médico começa 
muito antes da universidade e todo o percurso 
é muito exigente. Não acho que exista um perfil 
específico porque todos somos diferentes, mas 
há uma característica transversal, a capacidade 
de trabalho. O curso, para além de todo o 
conhecimento científico e raciocínio clínico 
que gerou em mim, permitiu-me aprofundar 
competências sociais, de liderança, de 
comunicação, de gestão do tempo, de gestão da 
frustração e do stress, de trabalho em equipa, 
etc. Acredito que o associativismo também teve 
um papel importante nestes aspetos. O meu 
percurso académico foi um período de grande 
desenvolvimento pessoal sem o qual provavelmente 
não estaria preparada para este tipo de desafios.

Como é que este projeto surge na tua vida?
Quando terminei o mestrado em saúde pública, 
tinha dois anos de experiência clínica em Portugal 
a somar a um ano de estágio profissionalizante, o 
que para a maior parte das posições de trabalho 
internacional não é suficiente. Decidi enviar 
candidaturas espontâneas com o meu CV a explicar 
as minhas motivações, em particular para ONGs 
que desenvolvem projetos de saúde infantil, a 
minha área de interesse. Certo dia fui contactada 
por uma dessas instituições, e após entrevista, fui 
contratada.

Já alguma vez tinhas considerado trabalhar num 
projeto destes?
Sim, sem dúvida, já estava nos meus planos há 
muitos anos e pretendo continuar.
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Tiraste o curso de Direito, no entanto, 
trabalhas atualmente como jornalista no 
quarto canal generalista. Porque é que o 
jornalismo não foi a tua primeira opção?
Entrei na faculdade em 2012, num ano 
em que os números do desemprego eram 
preocupantes. Para mim fazia sentido que a 
licenciatura me permitisse fazer aquilo que 
eu queria, mas ao mesmo tempo dar-me um 
caminho alternativo caso não resultasse, 
e o curso de Direito, pela abrangência de 
matérias que tratamos, pareceu-me ser o 
mais indicado.

Sentes que o primeiro curso te desiludiu de 
alguma forma e te fez sentido procurar uma 
segunda opção?
Não, quando fiz a licenciatura já tinha 
decidido que queria fazer o segundo ciclo 
de estudos em jornalismo. Pelo contrário, 
a licenciatura em Direito surpreendeu-me 

e acabei por gostar muito mais do que 
alguma vez pensei, embora seja 
uma licenciatura trabalhosa, como 
todas. Nesta acresce o facto de ser 
uma licenciatura de quatro anos, 
com cadeiras muito densas, que se 
ultrapassam com a dose certa de 
dedicação.

Porque é que a tua escolha 
recaiu sobre o jornalismo? 

Como é que esta área 
surge na tua vida?
Sempre quis ser jornalista 
desde que me lembro. 
Desde muito novo que 
é uma área que me 
fascina na qual sinto 
que podemos fazer 
a diferença na vida 
de alguém: seja 
ao denunciar uma 

situação que não está 
certa, seja no simples 

ato de informar e dar conta 
daquilo que se passa, seja 
pelo privilégio de poder 
estar presencialmente em 
momentos que mudam 
a história do País e do 
Mundo.

Sentes que as duas áreas 
são totalmente díspares 
ou complementam-se de 
alguma forma?
São bastante mais 
complementares do que se 

possa pensar. No meu caso tratei e tenho tratado 
de muitos temas ligados à justiça, e a minha 
licenciatura tornou-se uma chave para conseguir 
ter acesso a este tipo de temas, e sinto que tiro 
proveitos de ter essa especialização. O jornalismo 
é sempre melhor quanto mais informação temos 
em relação ao tema que estamos a tratar: seja na 
economia, na política, na justiça ou no desporto.

Já alguma vez tinhas considerado trabalhar nesta 
área?
Trabalhar em jornalismo televisivo sempre foi o 
meu objetivo dentro dos vários meios disponíveis 
dentro da área. Em todos eles há vantagens e 
desvantagens, mas a televisão continua a ter o 
encanto de trabalhar constantemente sob pressão 
(para quem se dá bem nesta realidade é um fator 
de desafio) e muitas vezes sem rede. Trabalhar 
em direto é um teste muito interessante às nossas 
capacidades comunicativas.

Ao nível da formação, o que procuraste fazer?
O meu mestrado foi em Ciências da Comunicação, 
na vertente de Media e Jornalismo na Universidade 
Católica. Aqui tive um primeiro contacto com a área 
e com profissionais do setor, e serviu sobretudo 
para perceber que tipo de mercado é que vamos 
encontrar. O mestrado é sempre mais teórico, 
embora tenha tido oportunidade de experimentar 
pontualmente algumas áreas durante esse tempo. 
Depois fiz formação em televisão no CENJOR – Centro 
de Formação Protocolar para Jornalistas, em vários 
ateliês: desde reportagem até à apresentação. Senti 
que seria necessário aproximar a minha linguagem 
da linguagem televisiva antes de tentar um estágio 
na área.

Achas que o jornalismo ainda é visto como uma 
profissão precária?
Sim, ainda existe alguma precariedade e é um dos 
grandes problemas da profissão, que espero que 
tenha solução. Acredito que a solução também está 
nos profissionais, se batalharmos por melhores 
condições de trabalho. Certo é que há muitos cursos 
de jornalismo e de comunicação, ainda mais jovens 
licenciados para poucos lugares, e aqui as leis de 
mercado acabam por funcionar a meu ver de forma 
prejudicial para a profissão, porque a procura é 
enorme para uma menor quantidade de vagas.

Houve algum amigo ou familiar a incentivar esta 
mudança de área?
Ninguém a incentivou, foi sempre um plano pessoal, 
mas houve dentro da família quem encorajasse 
começar de forma diferente. O meu Pai aconselhou-
-me a fazer a licenciatura em Direito fosse pelas 
portas que abre, fosse pela tradição que existe na 
família. E foi a melhor decisão que tomei.

Houve algum amigo ou familiar a 
incentivar essa decisão?
Óbvio que qualquer família deseja uma 
vida estável e um caminho seguro para 
os seus. Ao terminar o curso de medicina 
que sempre se sonhou, ninguém está 
à espera que se diga que não se quer 
seguir o caminho habitual. Atualmente, 

ninguém tem um caminho garantido, nem 
as profissões consideradas classicamente 
“mais seguras”, e ninguém vai fazer a 
mesma coisa a vida toda, por isso, mais 
vale investirmos nas nossas paixões e 
sermos fiéis aos nossos sonhos. Acredito 
que para sermos bons profissionais 
devemos estar felizes. Mesmo que a início 
tenham achado estranho, ao perceberem 

o quanto era importante para mim, a 
minha família e amigos apoiaram-me 
incondicionalmente. Para além disso, 
tenho conhecido muitas pessoas de 
todo o mundo com percursos muito 
diversificados e transdisciplinares, que 
me demonstraram que fora de Portugal 
já é muito incentivado fazer um percurso 
individualizado.

António Assis Teixeira, 
licenciado em Direito pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, 
começou depois o Mestrado 
em Ciências da Comunicação 
na Católica. Pelo meio fez 
formação em jornalismo e 
televisão no CENJOR, tendo sido 
escolhido para representar a 
escola no Campeonato Mundial 
das Profissões em Abu Dhabi, 
onde esteve em reportagem 
durante duas semanas.
Entrou na TVI como estagiário 
na editoria de sociedade 
em novembro de 2017, onde 
permaneceu seis meses. 
Em 2018 foi contratado 
para a editoria de 
sociedade, estando 
mais ligado aos 
temas de justiça.
Entretanto já 
passou pela equipa 
de política e 
atualmente faz 
parte da 
equipa 
do 
Jornal 
das 
8.
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Texto: Rita Coelho Fotos: Adobe Stock

porque são tão valorizadas?
Soft skills

Se já começaste à procura 
de emprego, ou pelo 
menos, a fazer alguma 
pesquisa sobre o tema, 
certamente já te deparaste 
com a expressão 
“soft skills”. 

Mas o que é que significa? 
Qual a importância para 
encontrar emprego ou ser 
o selecionado? 

Começa a tratar as 
soft skills por tu!  

Soft skills 
vs 

Hard skills 
Os recrutadores procuram 
habitualmente nos candidatos 
hard skills, ou seja, competências 
técnicas e profissionais para 
desempenharem determinadas 
tarefas e funções para as quais irão 
ser contratados. Estas competências 
são adquiridas durante o percurso 
académico e estágios, e podem 
facilmente ser avaliadas e 
observáveis. 

Contudo, o mercado de trabalho tem 
vindo a sofrer várias alterações, e as 
competências pessoais começaram a 
ser valorizadas face às competências 
profissionais. Estas são competências 
mais abrangentes e úteis para quase 
todas as empresas e profissões. 

Falamos de competências sociais, de 
comunicação e pessoais, intrínsecas a 
cada pessoa e igualmente úteis para o 
sucesso da vida profissional.

De acordo com o artigo do 
LinkdIn, The Most In-Demand 
Hard and Soft Skills of 2020 as 
cinco soft skills que as empresas 
mais precisam atualmente são:

> Criatividade

> Persuasão 

> Colaboração

> Adaptabilidade

> Inteligência emocional

Num estudo da consultora 
americana CareerBuilder, 
constatou-se que 63% dos 
empregadores entrevistados 
querem saber, em primeiro lugar, 
quais são as soft skills dos 
candidatos.

De um modo geral, há 
soft skills que são intemporais e 
sempre necessárias em qualquer 
profissão ou empresa. 
As soft skills que deves incluir 
no teu CV são:

1. Ética laboral: Todas as empresas    
procuram profissionais confiáveis, 
respeitadores e profissionais. 

2. Comunicação: Um bom comunicador 
é, geralmente, um bom ouvinte. Para 
além disso, transmitir a informação 
com clareza e assertividade é um 
passo em frente na direção do sucesso 
profissional.
 

3. Trabalho em equipa: Saber ouvir, 
aceitar críticas e ter espírito de união 
para atingir resultados globais.

4. Flexibilidade: Num mundo em 
constante mudança, será fundamental 
teres a flexibilidade para te adaptares.

5. Pensamento crítico: Esta competência 
refere-se à capacidade de entender, 
analisar e criticar informações, 
conclusões, ou o próprio trabalho e só 
assim melhorar. 

>>

Embora as competências técnicas sejam muito importantes, valorizamos 
sobretudo as soft skills. Neste contexto de rápidas e urgentes mudanças, 
reforçamos o posicionamento que temos vindo a assumir, privilegiando 
sobretudo, perfis inovadores e empreendedores” 
(…) Clara Trindade, Diretora de Recursos Humanos da L’Oréal Portugal

“
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> 21 de junho a 9 de julho

Os Campeonatos das Profissões têm lugar de 2 em 2 anos 
e reúnem os classificados com as melhores pontuações 
na fase de pré-seleção, que disputam entre si o título de 
campeão nacional em cada profissão.

Os campeões da fase nacional candidatam-se a uma 
participação nos Campeonatos Europeu e Mundial das 
Profissões, organizados, respetivamente, pela WorldSkills 
Europe e pela WorldSkills International.

Esta dinâmica foi inesperadamente alterada na sequência 
da pandemia causada pela COVID-19, levando a 
WorldSkills, em todas as suas estruturas internacionais, 
a repensar as atividades para 2020/2021. Foram, assim, 
adiadas todas as competições por um ano e 2021 foi 
designado o ANO DA INOVAÇÃO.

Ora, se num mundo sem pandemia, a WorldSkills 
Portugal estaria neste momento a centrar a sua atenção 
na preparação do próximo Campeonato Nacional das 
Profissões, num mundo que se adapta a um contexto em 
permanente mudança, a WorldSkills fez exatamente isso e 
decidiu promover e organizar o 1.º Campeonato Nacional 
das Profissões Digitais, o SkillsPortugal Digital 2021. 

Entre 21 de junho e 9 de julho, cerca de 250 concorrentes, 
com idades entre os 16 e os 35 anos vão pôr à prova as 
suas competências digitais em 18 profissões. Para chegar 
a esta lista foram considerados vários aspetos: a lista 
de profissões digitais existentes internacionalmente, no 
âmbito do EuroSkills e da WorldSkills; a oferta formativa 
existente no âmbito do Catálogo Nacional de Qualificações; 
a adequação a um campeonato em ambiente virtual e a 
promoção de competições em áreas que permitam dar 
destaque ao investimento que está a ser feito na área do 
digital.

publirreportagem

Lista de profissões a concurso:
 
• SPD 01 Gestão de Redes Informáticas
• SPD 02 Cloud Computing
• SPD 03 Cyber Security
• SPD 04 Tecnologias da Informação | Microsoft
• SPD 05 Marketing digital | E-commerce
• SPD 06 Desenvolvimento de Aplicações para 
Dispositivos Móveis
• SPD 07 Desenvolvimento de Aplicações Informáticas 
Empresariais
• SPD 08 Web Technologies
• SPD 09 Desenho Gráfico
• SPD 10 Modelação 3D | Realidade aumentada
• SPD 11 Animação | Vídeo
• SPD 12 Contabilidade e Gestão | CRM
• SPD 13 Desenvolvimento de Jogos Digitais
• SPD 14 Prototipagem Rápida
• SPD 15 Robótica Móvel
• SPD 16 Domótica | KNX
• SPD 17 Design de Moda – Vestuário
• SPD 18 Design de Moda – Calçado

https://worldskillsportugal.iefp.pt
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Numa iniciativa do IEFP/WorldSkills Portugal, este campeonato 
tem como objetivos principais sensibilizar a sociedade para 
a importância das qualificações na área do digital, dar corpo 
às orientações europeias e nacionais em matéria da educação 
e formação digital e responder ao desafio da WorldSkills 
Internacional de tornar 2021 no Ano da Inovação.

Contando com parceiros de referência a nível nacional e mundial 
na área do digital, como a Microsoft, a Amazon, a CISCO, a 
Google, entre outras, vai ser a 1.ª competição da WorldSkills 
Portugal desenvolvida numa lógica totalmente digital e à 
distância. 

Quem pode participar:
• Centros de Formação Profissional de gestão direta e 
participada do IEFP, I.P.;
• Escolas secundárias com oferta de formação;
• Escolas profissionais;
• Entidades formadoras externas;
• Politécnicos e universidades.

Compete a estas entidades selecionar os seus concorrentes, 
que, para além das necessárias competências em cada uma das 
profissões a concurso e de reunirem as condições estabelecidas 
em termos de inclusão digital, devem ter idade compreendida 
entre os 16 e os 35 anos. 

Como tudo se processa?
Do lado dos concorrentes, há que ultrapassar duas fases 
principais. Um teste de pré-seleção, com carácter eliminatório 
para todos os que não obtiverem uma pontuação mínima. 
Este teste visa assegurar que todos os participantes detêm 
o conhecimento mínimo para realizar a prova nacional, mas 
também permitir a filtragem do número de concorrentes, uma vez 
que existe o limite de 20 concorrentes por profissão.

Após a realização deste teste, no início de maio, os concorrentes 
terão um período de preparação e formação da responsabilidade 
dos seus jurados e/ou organização. Esta formação envolve

geralmente o apoio de parceiros que patrocinam o desenvolvi-
mento de cada profissão. 

Os concorrentes podem realizar o teste de pré-seleção e a prova 
nacional a partir de sua casa ou da sua escola/instituto ou outro 
local onde considerem que têm as melhores condições. Podem, 
ainda, estar no mesmo local com o seu jurado, ou em locais 
separados.

Chegamos então ao campeonato nacional. Nesta versão online, 
as provas são organizadas em grupos de 6 por semana. Cada 
profissão terá uma duração entre 12 e 15 horas e será realizada 
durante 4 dias. 

Tecnologicamente, este concurso irá decorrer sobre a tecnologia 
de computação em nuvem. De acordo com os pilares da 
WorldSkills Portugal, a organização deve assegurar a equidade 
entre todos os concorrentes, pelo que a única forma de o garantir 
é preparar os computadores virtuais para a competição com 
a utilização de tecnologias como, Infraestrutura como Serviço 
(IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS). Assim, todos os 
concorrentes terão um acesso pessoal e independente a estas 
plataformas, onde estarão os computadores virtuais e todo o 
software disponível para que possam realizar a sua prova.

A execução da prova será monitorizada pelos jurados de duas 
formas possíveis, ou acedendo a estes computadores virtuais ou 
através de câmaras IP que serão colocadas à disposição de cada 
participante.

Datas do Campeonato
Dia 21 de junho: Cerimónia de abertura
De 22 de junho a 08 de julho: Provas
Dia 09 de julho: Cerimónia de encerramento

Mais informação em:

• Site da WorldSkills Portugal
• Facebook

• YouTube
• Instagram

https://worldskillsportugal.iefp.pt
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#9  
Ligação à Comunidade 
A estreita ligação e envolvimento do IPCA com a 
comunidade externa são atualmente uma marca 
de referência na região, no país e na Europa, o 
que potencia um conjunto de oportunidades 
para a sua comunidade discente, nomeadamente 
uma maior interação com o meio empresarial, 
cultural e científico.

http://www.ipca.pt
http://www.ipca.pt
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Dicas de Poupança

Texto: Joana Alves Fotos: Freepik / Adobe Stock

O verão está aí a porta e se tens alguns planos, está na hora de começares já a poupar!
Se o teu objetivo é ires acampar, assistires à tua banda preferida num festival, ou até mesmo 

pagares a entrada na faculdade, então deixamos algumas 
dicas para juntares mais e gastares menos. 

É importante desenvolveres a capacidade de poupar desde cedo, pois vai fazer com que 
sejas uma pessoa mais organizada, consciente e disciplinada nos gastos. 

Estabelece
prioridades

Enquanto jovem-estudante, 
o dinheiro da tua semanada/

mesada é limitado, e por isso, os 
gastos também têm de ser bem 

ponderados. É importante saberes 
dar valor ao dinheiro e definires 
prioridades. O melhor truque é 

não comprar por impulso, e acima 
de tudo, saberes dizer não. Podes 
ainda, aguardar pelo período de 

promoções ou saldos, caso o que 
pretendas comprar não seja mesmo 

essencial ao teu bem-estar.

Esta é provavelmente uma das dicas 
fundamentais. Sempre que receberes 
dinheiro, seja de presentes ou de 
semanada/mesada, tenta colocar 
de parte a quantia que te faça mais 
sentido. Se num mês tiveres mais 
despesas, colocas menos, o mais 
importante é fazeres isto sempre, 
independentemente da quantia.
Para facilitar esta tarefa, tenta arranjar 
um mealheiro, onde podes colocar 
de parte as tuas poupanças, ou cria 
uma conta, com o apoio dos teus pais. 
Assim, não cederás tão facilmente 
à tentação de retirar dinheiro do 
mealheiro, se vires algo que te apeteça 
comprar.

Coloca dinheiro de parte
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TRAÇA 
OBJETIVOS

Se queres muito juntar 
dinheiro para algo, não 

desistas até lá chegares. 
Quando traças objetivos, 
torna-se mais fácil do que 

poupar “em vão”.
 E por mais tempo que 

demore, como diz o ditado: 
“grão a grão, enche a 

galinha o papo”, todas as 
“migalhinhas” fazem a 

diferença.

Opta por ter apenas, o dinheiro que precisas para gastar 
nesse dia na escola, ou um pouco mais, para algum 
imprevisto. Teres a carteira “recheada”, pode levar-te mais 
facilmente, a gastos desnecessários e por impulso.

>> Não leves muito dinheiro na carteira

Prepara a marmita
Levar a comida de casa, 

é um hábito cada vez 
mais frequente nos 

dias de hoje. Seja nos 
jovens ou até mesmo 

nos adultos, há cada vez 
mais pessoas a optar por 
levar uma lancheira, com 

a sua comida, invés de 
almoçar na cantina ou em 

restaurantes.
Além de, por norma, ser 

uma opção mais saudável, 
é uma ótima maneira de 
reaproveitar as sobras 
e claro, evitar as filas e 

poupar!

Tenta vender o que não usas
Seja roupa, livros, acessórios, jogos, há sempre coisas 
que já estão só a servir de adorno na prateleira e deixaram 
de ter utilidade. E que tal tentar fazer algum dinheiro com 
isso? Pede ajuda aos teus pais e se eles concordarem, 
podes tentar vender pelo OLX, redes sociais, Marketplace, 
ou quem sabe, até em feiras locais de artigos usados. 
Além de conseguires desfazer-te do que não usas, podes 
ainda, juntar algum dinheiro.

Um dos problemas dos jovens é que até à fase adulta, 
não param de crescer, e a uma velocidade astronómica. 
Se tens umas calças que tiveram pouco uso, mas 
deixaram de te servir, já pensaste em cortá-las e fazer 
uns calções? 
E se és fã de roupa escura, porque não aproveitares 
aquela peça de roupa que ficou manchada com 
lixivia ou nódoas irremediáveis e a tinges de preto? 
Certamente não será muito complicado, e é uma ótima 
forma de dar uma segunda vida à roupa e ter “uma 
peça nova”, reaproveitando a antiga.
E se és devorador de livros, ao invés de comprares tudo 
o que queres ler, podes pedir emprestado a um amigo/
familiar, ou requisitar de uma biblioteca.
Pode não ter o cheirinho a livro novo que gostas, mas 
vais conseguir lê-lo à mesma.

Reutiliza
Se queres poupar dinheiro, reutilizar é uma ótima 
maneira de o fazer.
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NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO:
Equivalência ao 12º ano
Qualificação profissional nível IV
(Reconhecimento nos países da UE)
DURAÇÃO DOS CURSOS:
3 anos
ATRIBUIÇÃO DE:
Subsídio de Refeição
Subsídio de Transporte
Bolsa de Profissionalização
Bolsa de Material de Estudo (aos alunos 
com escalão 1, 2 e 3, no âmbito da Ação 
Social Escolar)
OUTRAS ATIVIDADES:
Visitas de estudo
Possibilidade de estágios profissionais na 
Europa no âmbito do programa Erasmus+

Rua Cidade de Abrantes, n.º 8
2500-146 Caldas da Rainha  
Tel. 262 842 247
Fax 262 842 275
www.eteo-apepo.com
geral@eteo-apepo.com

SELO DE
CONFORMIDADE 
EQAVET

SELO DE
CONFORMIDADE 
EQAVET

SELO DE
CONFORMIDADE 
EQAVET
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Ela tem várias paixões e 
interesses, mas acima de tudo é 
divertida, destemida e genuína. 
Tem milhares de seguidores 
nas redes sociais e o seu 
sucesso já não é recente!

Qual será a fórmula para o 
sucesso de Carly Santos? Fica a 
saber nesta entrevista (quase) 
sem tabus!

Entrevista 
a Carly Santos: 
“Espero fazer disto 
o meu trabalho por 
muito tempo”

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela entrevistada
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Saíste da Madeira para estudar Direito 
na Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra. Olhando em retrospetiva 
para esse momento, o que é que mudou 
nessa menina que saí da sua terra para 
um lugar que desconhecia e longe de 
casa?
Acho que muda tudo. Para toda a gente 
que passa por essa experiência, e ainda 
mais para quem é das ilhas, porque não 
se está a uma simples viagem de comboio 
ou autocarro para vermos a nossa família. 
É difícil. As saudades apertam muito e 
nem sempre é fácil lidar. Mas por outro 
lado vem a independência, que é tudo o 
que a maior parte dos adolescentes mais 
desejam.
Aterramos numa nova cidade e de repente 
só nos temos a nós mesmos. Passamos 
muito tempo sozinhos, e por muito tempo 
somos a nossa única companhia. Cresci 
muito e aprendi muito também. Comecei 
a ganhar uma responsabilidade que antes 
não tinha, a ver as coisas com outros 
olhos, a priorizar coisas e momentos que 
se calhar não tinham tanta importância 
para mim.

Iniciaste a tua carreira no final de 
2018 e desde aí nunca mais paraste de 
crescer nas redes sociais. Como é que 
da Faculdade de Direito passas para o 
YouTube e para este mundo digital? 
Mudei-me para o continente por uma única 
razão: estudar direito (um curso que não 
existe na Universidade da Madeira). Entrar 
neste mundo digital foi algo que veio 
depois. Agora, quase três anos depois, 
digo com toda a certeza do mundo que me 
identifico muito mais com o mundo digital 
do que com a área do Direito. E espero 
poder fazer disto o meu trabalho por muito 
mais tempo.

No Instagram tens quase 200 mil 
seguidores e quase 100 mil no YouTube. 
O que é que estes números te fazem 
sentir? O que é que representam? 
Eu sei que os números não são tudo, mas 
deixam-me muito orgulhosa e feliz. É 
mesmo bom e gratificante ver que o meu 
trabalho está a chegar a mais pessoas e 
sentir que gostam e se identificam com 
o meu conteúdo. Faço o que faço para as 
pessoas que me acompanham e gostam 
daquilo que faço, e faço-o com todo o 
amor e carinho do mundo. São sem dúvida 
o meu combustível para continuar.

Nas redes sociais e no mundo 
digital tudo é volátil e o tempo é 
particularmente efémero. Como é que 
te reinventas de forma a manteres o 
interesse dos teus seguidores ao longo 
destes anos?
A verdade é que nunca irá ser possível 
agradar a todos. Mas é um processo. 
A verdade é que com o tempo vamos 
nos tornando capazes de perceber do 
que é que o nosso público gosta. E é a 
partir disso que depois nós, criadores 
de conteúdo, encontramos um equilíbrio 
entre fazer aquilo de que mais gostamos 

e entregar conteúdo de qualidade e com o 
qual as pessoas se identifiquem e gostem 
de assistir.

És uma apaixonada por exercício 
físico, mas para além disso, partilhas 
conteúdos com dicas e exemplos de 
exercícios. O que te levou a começar 
a partilhar estes conteúdos e qual é o 
feedback dos teus seguidores? 
É uma área que me fascina muito. Recebia 
muitas mensagens a pedir para partilhar 
os meus treinos e aquilo que comia no 
dia a dia, e foi nesse sentido que comecei 
a partilhar mais sobre esse assunto, e 
o feedback foi muito bom. Adoro tudo o 
que tenha a ver com treino e nutrição, e 
é um assunto sobre o qual as pessoas 
geralmente têm interesse e muitas 
dúvidas. Por isso foi só juntar o útil ao 
agradável.

Tens vários interesses e gostos 
assumidos como moda, beleza, 
maquilhagem, dançar, representar e o 
bem-estar físico. Como é que geres estes 
interesses e os refletes nas tuas redes? 
É muito fácil retratar todos os meus 
interesses nas redes porque são 
assuntos que estão constantemente 
presentes na minha vida e no meu dia a 
dia. Mas gostava muito de ter tempo e 
disponibilidade para me dedicar mais a 
algumas dessas áreas para poder partilhar 
conteúdo útil com os meus seguidores. É 
algo a melhorar.

O cyberbullying é uma realidade 
assumida por várias figuras públicas e 
pessoas com maior exposição online. 
Recebes comentários ou mensagens 
negativas frequentemente? Como lidas 
com isto emocionalmente?
Recebo, sim. E é muito difícil não nos 
deixarmos afetar com certos comentários, 
zero construtivos, que inevitavelmente 
nos conseguem deitar abaixo. Mas com 
o tempo aprendemos a desenvolver e 
criar um escudo protetor que nos permite 
perceber que aquilo que as pessoas 
dizem não são um reflexo daquilo que nós 
somos, mas sim do que elas são.

Perguntas
rápidas

Quais são as pessoas que mais te 
influenciam?

Não tenho nenhuma inspiração em 
especial. Inspiro-me muito, todos 
os dias, em pessoas diferentes. 
Consumo muito Instagram e 
qualquer pessoa, de qualquer 
parte do mundo, tem o poder de 
me inspirar. Mas diria que neste 
momento as minhas maiores 
inspiração são voltadas para o 
mundo do fitness.

Qual é o teu maior guilty pleasure?

Bolos e chocolates. De qualquer 
tipo.

Qual é a música da tua vida?

Não diria que é a música da 
minha vida, mas uma das minhas 
preferidas de sempre é a Reality do 
Jacob Lee.

Qual é o cheiro da tua infância?

O cheirinho a arroz de cenoura da 
minha avó.

Qual é o lugar onde voltas e 
voltarás sempre?

Para os braços dos meus pais.

Nos teus vídeos publicados no YouTube 
recebes com frequência convidados. 
Como é que escolhes as pessoas que 
participam nos teus vídeos? 
Eu adoro fazer vídeos, é um momento 
super divertido em que posso ser 100% 
eu, um momento em que eu não penso em 
mais nada. Por essa razão procuro sempre 
convidar pessoas divertidas, com as quais 
me identifique e que me façam sentir 
assim: feliz e livre de ser quem eu sou, 
sem filtros.

O que é que esperas que o futuro te 
traga? Que sonhos gostarias de realizar?
Sou muito sonhadora, e vou agarrar tudo 
aquilo que o futuro e a vida tiverem para 
mim. Mas tenho dois grandes sonhos: 
criar uma marca minha e ser atriz.

Faço o que faço para 
as pessoas que me 

acompanham e gostam 
daquilo que faço, e 

faço-o com todo o amor 
e carinho do mundo. 

São sem dúvida o 
meu combustível para 

continuar.
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Campeonato 
Português

Num campeonato em que 
todos acreditavam que o 
FC Porto prometia chegar 
a um histórico sexto título 

consecutivo, foi a equipa de 
Alvalade quem levantou a taça, 

pondo fim a um jejum que já 
durava há 18 anos.

 
Este ano, a história parece 
repetir-se e o Sporting CP 

interrompe novamente o jejum 
de 19 temporadas sem vencer 

o campeonato.

Euro 2000

Portugal chega às meias 
finais da competição, com o 
que muitos afirmam ter sido 
um dos melhores planteis de 

sempre da equipa das quinas. 

Quando os portugueses 
acreditavam que chegar à 

final era cada vez mais uma 
realidade, Zinédine Zidane 
rouba o sonho português 

com a marcação de um 
penálti que ditou o desfecho 
da participação da seleção 
nacional na competição e 

obrigou-nos a esperar 16 anos 
pela desforra. 

Comercializou-se 
a primeira pendrive 

no mundo
Em 2000, a Trek Technology, 
uma companhia de hardware 

de Singapura, lançou no 
mercado o ThumbDrive, 

a primeira pendrive a ser 
comercializada para fazer 
concorrência às velhinhas 

disquetes (alguma vez viste 
uma??). A novidade trazia dois 

grandes destaques: o seu 
tamanho, quase igual a um 

polegar, daí o nome escolhido, 
e os seus incríveis ( à época) 

8 MB disponíveis.

Tecnologia

PS2 é lançada a 4 março de 
2000 no Japão, e vem competir 

com o Dreamcast da Sega, 
GameCube da Nintendo 

e Xbox da Microsoft. 

A PS2 é a consola de 
videojogos mais vendida de 

sempre, de acordo com dados 
fornecidos pela Sony em 2012, 

foram vendidas 155 milhões 
de unidades e mais de 420 
milhões de jogos originais 

para a PS2. 
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Na passagem de ano de 
1999 para 2000, receava- 

-se que o mundo acabasse 
com a mudança do século, 
mas não acabou, evoluiu 
a uma velocidade inédita 
e mudou para sempre a 

nossa forma de viver, de nos 
relacionarmos e observarmos 
o mundo. Mas, hoje entramos 

na máquina do tempo para 
recordar ou saber o que 
aconteceu no primeiro

ano do século XXI. 
Vem daí!

Concerto inédito

Em setembro do ano 2000, os salões Preto 
e Prata já estavam lotados e aguardar pelo 
músico, quando o ator Júlio César, porta-
voz do Casino, entrou no palco para dar 
a polémica notícia: Sir Elton John tinha 

decidido cancelar o espectáculo e já estava a 
caminho do aeroporto!

Explicações? Ocorreram duas: uma, com 
origem em Londres, referia que o artista se 
recusara a atuar numa sala de fumadores; 
a outra, com origens lusitanas, referia que 

o motivo do cancelamento teria estado uma 
cena de ciúmes entre Elton John e o seu 

namorado David Furnish, que alegadamente 
soube que o músico tinha requisitado para o 
seu camarim os serviços de um massagista 
“alto, louro e de olhos azuis”, o que o levou 
a confrontar o seu companheiro, deixando-o 

muito perturbado e a voar para casa, 
literalmente...

Os telemóveis 
conquistam Portugal 

Com uma taxa de penetração 
quase a chegar aos 60%, 
a TMN ultrapassa os 2,5 

milhões de clientes, à frente 
da Telecel com cerca de 2 

milhões e da Optimus com 
cerca de 1 milhão. Neste 

ano, as telecomunicações 
representavam cerca de 4% 
do PIB, opondo-se à baixa 

contribuição do sector para o 
emprego nacional – 0,41%.

Música

O dia 6 de agosto de 2000 ficará na 
memória de todos os que marcaram 

presença no festival Sudoeste... Antes 
de os Oasis abandonarem o concerto 

(depois de tocarem muito menos 
canções do que se esperava), os 

Da Weasel também não tiverem uma 
prestação marcada pelos melhores 

motivos. Virgul, na sequência de um 
mortal mal calculado, fraturou a perna 
assim que a banda  entrou em palco. 
Foi levado de emergência para Lisboa 
e os seus colegas, cumprindo o seu 

pedido, seguiram com o concerto, num 
alinhamento reduzido, interpretando 
canções com menor participação do 

cantor.

Texto: Rita Coelho 
Fotos: Adobe Stock/ Divulgação
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Paulo Sousa, nascido e criado em 
Coimbra, é atualmente um dos 
cantores mais promissores da sua 
geração. Com apenas 29 anos, já 
foi considerado Artista Revelação 
pelo Quinto Canal e pelos Trend 
Music Awards. Foi também a voz 
do hino do MEO Sudoeste 2016 e 
vencedor dos Kid’s Choice Awards, 
como Internet Star Favorita de 
2020 pela Nickelodeon.
O artista conta ainda com um 
álbum de seu nome “Teu” e 
vários singles, que que são, 
regularmente incluídos nas 
bandas sonoras de novelas, e 
passam na rádio com frequência. 
Paulo Sousa foi ainda Finalista da 
6.ª edição do Ídolos da SIC, o que 
ajudou a lançar a sua carreira.

Entrevista: Joana Alves 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado

Como é que a música surgiu na tua vida?
Diria que foi aos 4 anos, altura em que 
os meus pais me puseram em aulas de 
órgão. A música sempre esteve presente 
lá em casa, até porque os meus pais 
são professores do 1.º ciclo, mas foi só 
na altura do secundário que comecei a 
cantar.

Sempre quiseste seguir esta área?
Não! À semelhança dos meus pais, queria 
ser professor! E tirei a Licenciatura e o 
Mestrado nesse sentido. Nunca larguei a 
música, mas não era pelo mundo das artes 
que achei que iria enveredar!

Quando falamos de artistas portugueses, 
quem são as tuas maiores referências 
musicais?
Diogo Piçarra, Rui Veloso, Carolina 
Deslandes, João Pedro Pais, entre muitos 
outros!

Como foi conciliar a tua veia artística com 
a tua licenciatura em educação básica? 
Nunca pensaste em desistir do ensino 
superior e dedicares-te em exclusivo à 
música e ao YouTube?
Durante a licenciatura foi relativamente 
fácil. Sempre fui um aluno de excelência, 
pelo que tinha os meus objetivos bem 
traçados e não era - nem nunca foi - uma 
opção não terminar o curso, viesse o que 
viesse!

O que te fez criar um canal no YouTube e 
qual foi o feedback quando colocaste o teu 
primeiro vídeo no YouTube?
Na altura fui motivado pela Ana Free e a 
Mia Rose que, apesar de não estarem em 
Portugal, faziam vídeos para o YouTube, e 
eu pretendia saber qual era a sensação de 
colocar um vídeo nessa plataforma e ter 
um feedback imediato. Eu sabia que era 
afinado (por ter formação musical) mas daí 
a cantar… há diferenças!

ensina-te a amar 
sem medos

Paulo 
Sousa



http://www.ipcb.pt
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Tornares-te um Youtuber famoso, fazia 
parte dos teus planos? Era algo que 
ambicionavas?
Na “minha altura”, nem se ouvia falar do 
termo “youtuber”. Acho que isto responde 
à pergunta. Não se ganhava dinheiro (em 
Portugal), não se ganhava nada e, tão 
pouco, se falava sobre este Mundo. Mal se 
sabia o que aí vinha!

Que mensagem podes deixar, a quem 
pretende criar um canal do YouTube hoje 
em dia?
Está difícil. A plataforma tem vindo 
a decrescer no que toca a youtubers 
portugueses a se dedicarem por completo 
mas, os que realmente se destacam, 
primam pela originalidade. São conteúdos 
que só eles fazem. Com uma linguagem 
própria. Com um estilo marcado. E isso 
marca a diferença.

Em 2012 participaste no Fator X, na SIC, 
o que é que sentiste quando estiveste a 
cantar “em frente” a Portugal a primeira 
vez?
Para ser sincero, acho que estava tão 
nervoso que mal me lembro. Só ao 
ver o vídeo no YouTube é que sei que 
aconteceu, mas, por alguma razão 
(nervosismo máximo, deduzo!) tenho 
poucas memórias. Já do Ídolos, tenho 
bastantes, mas também era mais velho.

Passados 3 anos, arriscaste ir ao Ídolos a 
solo e foste um dos finalistas, o que é que 
essa experiência trouxe à tua vida?
Uma mudança completa. Já tinha 
terminado o Mestrado, estava já a 
trabalhar num centro de estudos, em 
Braga, quando decidi concorrer ao casting. 
Até hoje, não voltei a “ser professor” mas 
o bichinho continua aqui.

Quase todas as tuas músicas falaram 
sobre o amor. Quem foram as tuas 
grandes inspirações para as compores?
Geralmente eu co-escrevo. O meu forte 
é a interpretação e a parte melódica. A 
composição em si, na sua generalidade, 
anda de braço dado com o meu melhor 
amigo - compositor e cantor - Pedro 
Gonçalves.

“Teu” é o nome do teu primeiro álbum, 
que logo na primeira semana atingiu o 1º 
lugar do top nacional de vendas. Qual foi a 
tua reação?
De incredulidade! Não fazia ideia que 
seria possível e, como tal, nem era um 
objetivo, por achar que seria tão irreal. 
Fiquei muito, muito, muito contente e 
honrado pela posição!

Foi nessa altura que começaste a ser 
reconhecido na rua e a sentir o carinho 
do público? Como é que lidaste com essa 
exposição?
Foi tudo muito progressivo! O YouTube 
trouxe-me isso, em primeiro lugar, e a 
televisão veio massificar, naturalmente, 
esse reconhecimento. O facto de não ter 
sido “do dia para noite” ajudou-me a lidar 
com tudo de forma relativamente calma.

Lançaste recentemente o teu novo 
tema: “amar sem medos”. Como foi este 
lançamento, após mais de um ano de 
“pausa”? Algum receio acrescido? 
Estava bem nervoso! Tive quase a 
sensação dos primeiros singles porque 
passou imenso tempo sem lançar nada. 
Ainda assim, o feedback está a ser ótimo e 
estou muito contente com os resultados!

Enquanto artista, o que é que a pandemia 
te levou a fazer? E o que sentiste mais 
falta?
A reinventar-me. Felizmente, nunca larguei 
a criação de conteúdos para as diferentes 
redes sociais e, como tal, investi e 
debrucei-me mesmo no Mundo digital 
para compensar o desastre que o setor 
artístico estava (e ainda está) a viver.

Qual foi o maior desafio profissional a 
qual te propuseste?
Talvez o lançamento do meu álbum. Pelo 
investimento, pelo tempo dedicado e 
pelo medo que não corresse bem ou que 
não atingisse as expectativas da minha 
equipa.

Como é que lidas com os comentários 
negativos/ de ódio nas redes sociais?
Ignorando-os. Não me afetam, 
verdadeiramente.

Qual a rede social em que mais gostas de 
trabalhar e porquê?
Neste momento, o TikTok por ser um 
conteúdo rápido, divertido e com grande 
alcance.

Qual a razão do teu sucesso?
Acho “sucesso” uma palavra demasiado 
grande para definir o que tenho vindo a 
conquistar. Mas gosto de acreditar que 
me seguem não só pela minha arte, mas 
também pelo que sou e pelo que tento 
transmitir todos os dias.

O que ninguém sabe sobre ti? (que possas 
partilhar connosco) 
Poucos sabem que meto ketchup em todas 
as refeições (todas!), seja peixe, carne, 
batata cozida, assada, frita, tudo! Até na 
lasanha.

Qual foi a melhor coisa que disseram 
sobre ti?
Quando me dizem que estão comigo há 
imenso tempo. Que me ouvem desde o 
YouTube e que continuaram a seguir o meu 
trabalho. Que os anos vão passando e que 
me continuam a ouvir.

Com quem é que gostavas mesmo de 
cantar e ainda não tiveste oportunidade?
Já cantei com o Diogo Piçarra, mas gostava 
de, um dia, ter uma música com ele.

Há algum sonho por concretizar?
Tantos! Mas como um bom sonho preza, 
ficam comigo.

Durante 
a pandemia investi 

e debrucei-me mesmo 
no Mundo digital para 
compensar o desastre 
que o setor artístico 
estava (e ainda está) 

a viver.
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ADN da Escola 
Secundária du Bocage 

Cada escola, tem o seu ADN, que 
distingue esta de qualquer outra escola, 
e que são as características muito 
próprias e únicas da Escola du Bocage?

A Escola Secundária du Bocage é a 
herdeira do antigo Liceu de Setúbal. As 
suas origens remontam a meados do 
século XIX, mais concretamente a 1857. 
Está hoje localizada num edifício com 
mais de 70 anos, que foi inaugurado 
em maio de 1949. Já formou, por isso, 
várias gerações de alunos da cidade. 
Caracteriza-se por ter um corpo docente 
empenhado no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos, também eles, 
muito empenhados e com bons resultados 
escolares, tendo em conta a avaliação 
interna e externa.

Quais são os desafios para ser uma boa 
escola atualmente, com as exigências e 
características desta fase que vivemos?

Tem que ser uma escola ágil e com 
capacidade de adaptação rápida a 
novas realidades e contextos. Tem 
de ter um corpo docente capaz, com 
boas competências científicas e 
pedagógicas e que domine as novas 
tecnologias, não só para fazer face a 
contextos de confinamento, como o que 
experienciámos, mas também porque o 
uso das tecnologias revela-se, cada vez 
mais, como um bom apoio ao ensino 
presencial. Na Escola Secundária du 
Bocage já há muitos anos que utilizamos 
ferramentas tecnologias para apoiar o 
ensino e, por isso, a transição para o E@D 
foi bastante facilitada.

Em termos de projetos e atividades 
extracurriculares, o que existe na vossa 
escola?

Na nossa escola temos mais de 20 
projetos. Durante a pandemia alguns 
deles, pelas suas características, viram 
a sua atividade interrompida ou muito 
reduzida. Temos um grupo coral que é o 
projeto mais antigo da escola, com mais 
de 25 anos de existência, do qual fazem 
parte professores no ativo e professores 
aposentados, assistentes operacionais, 
alunos e encarregados de educação. 
Temos ainda um conjunto de projetos mais 
ligados a atividades escolares, como a 
preparação para exames do Cambridge, 
Clube de Alemão (Deutsch für uns - PEPA) 
e preparação para os exames DELF. 
De referir, também, projetos com carácter 
extracurricular, como por exemplo, o Clube 
Ciência Viva, Clube Jogos Matemáticos, 
Jornal da Escola, Clube Foto, Núcleo de 
Astronomia, Teatro du Bocage, “Bora Lá 
Ler!” e o Clube de Leitura e da Escrita.
De assinalar ainda projetos com forte 

componente ambiental, a saber, Separa 
e Ganha Ecovalor – Amarsul, Clube de 
Educação Ambiental (CEA), Compostagem 
na Escola para um Ambiente mais 
Sustentável, Escola Electrão
Finalmente, clubes ligados à cidadania, 
como sejam, o Clube de Debate, o Projeto 
de Voluntariado e o Parlamento dos Jovens 
(europeu e nacional).
Quatro destes clubes são inteiramente 
coordenados por alunos: O Clube de 
Debate, o Clube de Leitura e da Escrita, 
o Projeto de Voluntariado e o Clube de 
Educação Ambiental (CEA). São clubes 
que extravasaram as fronteiras da Escola 
e tiveram projeção na cidade e, mesmo à 
escala nacional. O projeto Clube de Leitura 
e da Escrita foi mesmo o único a registar 
um crescimento de membros durante a 
pandemia.

O que se espera de um aluno que estude 
na Escola du Bocage em termos escolares 
e humanos?

Dos nossos alunos esperamos sempre que 
tenham uma vida académica e profissional 
de sucesso, sendo que tal implica também 
uma formação assente em valores 
humanistas. Como vem referido no nosso 
projeto educativo, é missão da escola 
a criação de um ambiente acolhedor e 
inclusivo, que propicie uma educação 
integral, centrada não apenas no rigor 
científico e pedagógico, mas também 
na promoção de relações interpessoais 
saudáveis e de uma cidadania ativa. 
Desta forma, assume o desenvolvimento 
holístico dos alunos (atendendo às 
dimensões do saber, do saber fazer e 
do saber estar) como eixo central da 
sua atuação, com enfoque na exigência, 
inclusão e equidade.

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela Escola

Escola du Bocage, uma escola com um longo passado, mas de olhos postos no futuro. 
Onde o dinamismo humano e educativo estão no ADN desta escola. 
Vem connosco conhecer a Escola du Bocage.
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ADN da Escola Secundária 
Dr. António Carvalho Figueiredo 

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela Escola

Uma escola é muito mais do que um espaço onde os alunos têm aulas, é um espaço onde se fazem 
aprendizagens transversais à duração das aulas, é mais do que saber fazer, é saber ser. Descobre 
os valores e projetos educativos e humanos que estão no ADN da Escola Secundária Dr. António 
Carvalho Figueiredo.

Cada escola, tal como cada pessoa, tem 
o seu ADN, neste sentido de que forma a 
Escola Dr. António Carvalho Figueiredo se 
distingue das restantes escolas?

Nascida em Loures, inicialmente batizada 
como Escola Secundária nº 2 de Loures 
(…), a Escola Secundária Dr. António 
Carvalho Figueiredo recebe a atual 
denominação, em 1989, na sequência do 
parecer da autarquia local em homenagem 
a uma figura histórica natural da 
freguesia de Loures, Dr. António Carvalho 
Figueiredo, distinto médico-cirurgião que 
exerceu clínica em Loures como médico 
municipal e subdelegado de saúde, 
notabilizando-se como bacteriologista e 
pioneiro do estudo do sono.
Em 2009/2010 foi requalificada pela 
Parque Escolar passando de uma estrutura 
arquitetónica em blocos para um edifício 
único, permitindo melhores condições 
físicas para todos os utentes e uma 
melhoria substancial nos equipamentos 
quer a nível de laboratórios, quer nas 
salas específicas de informática e de 
artes. Também as salas normais de aula 
foram apetrechadas com equipamento 
informático que permite uma maior 
diversidade de atividades em todo o 
processo de ensino e aprendizagem.
A Biblioteca escolar é um espaço de 
excelência a que alunos e professores 
podem recorrer e encontrar todo o tipo de 
apoio de que necessitam na concretização 
dos seus estudos e trabalhos.
Os espaços para a prática desportiva, bem 
como todo o espaço exterior de jardim, 
são mais dois elementos positivos a juntar 
ao ADN da ACF.
Mas, o ADN de uma escola também se 
faz de pessoas, professores e assistentes 
operacionais que, dia a dia, tudo fazem 
para que a população discente encontre 

aqui um ensino de qualidade que lhes 
permita concretizar os seus objetivos no 
final da escolaridade obrigatória.

Quais as principais apostas da vossa 
oferta formativa?

Essencialmente vocacionada para o 
ensino secundário, cursos científico- 
-humanísticos, a escola tem hoje uma 
forte componente de cursos profissionais 
nas áreas de: Ação Educativa, Comércio, 
Desporto, Informática, Gestão e Marketing 
e Saúde. Mantém na sua oferta formativa 
turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico, 
dando resposta às necessidades da rede 
escolar concelhia.
Em 2021/2022, a oferta de cursos 
profissionais alarga-se à área das artes 
e espetáculo com o curso de Intérprete/
ator/atriz e recupera o curso de 
Técnicas Laboratoriais dando resposta 
à continuidade da oferta de escola 
no 3º Ciclo, a disciplina de Expressão 
Dramática, e a solicitações da comunidade 
empresarial do concelho, respetivamente.

Relativamente aos projetos escolares, 
quais são as apostas da Escola para este 
ano letivo e para o próximo? Quais os 
projetos já concretizados pela escola que 
gostaria de destacar?

Nestes dois últimos anos, devido à 
situação pandémica que o país vivenciou, 
o desenvolvimento dos projetos foi 
bastante condicionado, mas ainda 
assim há um conjunto de atividades 
que merecem o nosso destaque: os 
projetos Ponto de Fuga, SMS, D’Raiz e 
os programas ECO-Escolas e Parlamento 
dos Jovens, que conseguiram adaptar-se 
à realidade de trabalho à distância em 
articulação com o trabalho presencial 
e resistir, apesar das adversidades 
impostas.

Qual é o feedback dos alunos que 
participam nestas experiências e 
projetos?

Partilho o feedback de vários alunos 
que participaram nos projetos acima 
mencionados. Feedback do PROJETO “SMS 
– Somos Mais Solidários” 
 
“Já tinha tido contacto com a metodologia 
PMI anteriormente e gosto bastante de 
gestão de projeto. Acho que aprendemos 
coisas muito importantes para o nosso 
futuro.”

“Gostei deste projeto em particular porque 
saiu completamente da nossa cabeça.
Começámos no ano passado, incentivados 
pela professora de Português e tínhamos 
liberdade total na escolha do que fazer, 
desde que ajudasse de alguma forma a 
comunidade local.
Com a quarentena, os nossos planos 
tiveram de se alterar, mas não queria 
de todo desistir. Já tínhamos chegado 
tão longe, e com as devidas alterações 
pudemos voltar ao trabalho.
Para além de estar a desenvolver as 
habilidades de gestão de projeto, estamos 
a fazer algo de bom pela nossa comunidade 
e isso, para mim, é tudo.”
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Engenharia e Tecnologia
Ciências Sociais, Educação e Desporto
Ciências Empresariais
Saúde

Tens tudo
para vencer.
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ou segue um caminho diferente com um dos nossos CTeSP*
*cursos técnicos superiores profissionais com duração de
2 anos, incluindo estágio curricular no último semestre.
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Jogos Seleção Portuguesa de Futebol:
Espanha-Portugal 
(04/06)
Estádio Olímpico 
de La Cartuja

Portugal-Israel 
(09/06)
Estádio de Alvalade

Hungria-Portugal 
(15/06)
Estádio Puskás Ferenc

Portugal-Alemanha 
(19/06)
Allianz Arena

Portugal-França 
(23/06)
Estádio Puskás Ferenc

Datas Marcantes para Portugal
1984

2000

2004

2016

Portugal marca presença na 7.ª edição do europeu pela primeira vez.
No decorrer do campeonato, Portugal defrontou a Finlândia, a Polónia e a União 
Soviética. Com um total de cinco vitórias, a seleção nacional ficou em 1º lugar, que lhe 
garantiu lugar na fase final de um Europeu.
Portugal defrontou a França, país anfitrião, no Stade Vélodrome, em Marselha, que 
acabaria por vencer o torneio no prolongamento.
Os jogadores desta equipa ficaram conhecidos como “Os Patrícios”, a partir do nome 
dado à mascote da seleção, desenhada por Raul de Carvalho.
As estrelas desta geração eram Fernando Chalana, Fernando Gomes, Jordão, Jaime 
Pacheco, entre outros.

Ano em que a seleção se qualificou como segundo melhor colocado, 1 ponto 
atrás da Roménia, contra a qual perdeu por 1-0 no jogo de apuramento realizado 
no Estádio das Antas, no Porto.
Nesta fase de apuramento, Portugal aplicou várias goleadas (incluindo 7-0 ao 
Azerbeijão e 8-0 ao Liechtenstein), e protagonizou uma fase de grupos memorável.
A semi-final defrontou-se mais uma vez frente à França, adversário que eliminou 
Portugal no prolongamento da competição em 1984.
Portugal foi eliminado aos 117 minutos com um penalti marcado pelo Zidane.
As vedetas desta geração de jogadores foram Luís Figo, Rui Costa, Vítor Baía (capitão 
de equipa) e João Vieira Pinto.

Portugal recebe pela primeira vez o Campeonato Europeu de Futebol e a equipa 
consegue chegar até à final.
Portugal e Inglaterra disputam um lugar nas meias-finais do Euro 2004, num jogo 
decidido nos penáltis. 
O guarda-redes português foi o homem da partida: defendeu o penálti de Vassell 
sem luvas e eliminou a Inglaterra nos penáltis, com o golo decisivo, que deu a vitória 
à seleção.
O final da partida, foi realizado a 4 de julho de 2004 no Estádio da Luz em Lisboa, 
frente à Grécia, com os gregos a levar a taça para casa, por duas bolas a uma.
Esta foi a 4ª edição do torneio em que Portugal participou, já a Grécia só tinha 
participado em 1980, tendo sido eliminada na primeira fase.

Ano que ficará marcado para sempre na memória dos portugueses — Portugal é 
campeão europeu!
A final do Euro 2016 decorreu em casa do adversário, Stade de France, a 10 de julho. 
A partida foi renhida de início ao fim e ficou marcada pela saída do melhor do mundo, 
depois de uma entrada violenta do adversário.
Aos 109 minutos, Éder, acabou por marcar o golo da vitória, dando a Portugal o seu 
primeiro grande título a nível sénior.
Esta foi a primeira vitória de Portugal, frente à seleção francesa, desde 1975.

[ Jogo de preparação ]

[ Jogo de preparação ]

Euro 2020

O Euro 2020 é um campeonato quadrienal de 
seleções europeias organizado pela União das 
Associações Europeias de Futebol (UEFA). Esta será 
a 16ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, 
que foi adiado para mais tarde, devido à Pandemia 
de COVID-19, daí manter-se o nome de “Euro 2020”
 
O jogo de abertura está marcado para o dia 11 de 
junho, no Estádio Olímpico em Roma, já a final 
realizar-se-á no dia 11 de julho no Estádio de 
Wembley, em Londres.

No caso de a seleção passar a fase de grupos, 
poderá jogar em Bucareste, frente à Roménia; ou 
em Dublin, frente à Irlanda. Se ficar em terceiro 
lugar e for um dos quatro terceiros classificados 
apurados, poderá defrontar a Espanha, ou, uma 
vez mais, a Hungria.

Tanto os jogos realizados em Budapeste, como em 
Munique, poderão ter a presença de público, já 
confirmada pela UEFA.

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock



https://www.ipportalegre.pt


Serão realizadas sete conferências temáticas e uma conferência final de âmbito 
nacional com transmissão em livestream:

• Alimentação sustentável e desperdício alimentar (22 de abril, das 10h30 às 12h00)
• Greenwashing (3 de maio, das 10h10 às 11h40)
• Transição energética em casa (28 de maio, das 10h40 às 12h10)
• Transportes e mobilidade suave (setembro, data e hora a definir)
• Reparabilidade e durabilidade (outubro, data e hora a definir)
• Resíduos (outubro, data e hora a definir)
• Economia da partilha e consumo colaborativo (outubro, data e hora a definir)
• Conferência final (novembro, data e hora a definir)

As conferências contarão ainda com a presença da embaixadora da DECOJovem e de 
especialistas de diferentes entidades na área da sustentabilidade. Os participantes 
serão convidados a participar no debate através de dinâmicas e ferramentas interativas 
(www.mentimeter.com).

Público-alvo: alunos do 3º ciclo do ensino básico (nomeadamente 9º ano) e do ensino 
secundário
Número de participantes por conferência: 250 (aproximadamente)
Duração da conferência: 90 minutos (aproximadamente)

Como participar?
As escolas interessadas em assistir à(s) conferência(s) podem inscrever-se através do 
email decojovem@deco.pt
> Sabe mais em www.decojovem.pt

maio 2021 

maiseducativa.com

44 > decojovem

www.decojovem.pt
DECOJovemConsumidoresParaoFuturo
DECOJovem
/decojovem

5
f
T

A DECOJovem é um projeto da 
DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor 
criado a pensar nos jovens 
consumidores

Texto DECOJovem Fotos: DECOJovem/Adobe Stock

A DECOJovem está a 
realizar um ciclo de oito 
conferências digitas em 
contexto escolar sobre o 
tema da sustentabilidade 
e consumo sustentável. 

As conferências 
CONSUMERS GO GREEN 
têm como objetivo 
informar e promover 
a reflexão dos alunos 
relativamente aos 
impactes e benefícios das 
suas escolhas, enquanto 
consumidores, para o 
planeta.

Ciclo de conferências CONSUMERS GO GREEN

Estas conferências acontecem no âmbito do projeto CONSUMERS GO GREEN, uma 
iniciativa com o apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.
Nos próximos meses, a DECOJovem irá realizar oito conferências sobre temáticas 
relacionadas com a sustentabilidade, onde dará especial importância às boas práticas 
de consumo sustentável, que os consumidores podem realizar no dia-a-dia e a forma 
como cada um de nós, pode contribuir para a resolução dos principais desafios 
ambientais.

Consumers Go Green

http://www.decojovem.pt


PU
B

3.000 MIN / MÊS

+ 5GB / MÊS

INCLUI APPS SEM GASTAR NET DESCONTOS MOCHE
Vantagens e descontos

a pensar em ti

3GB
€12,90/mês

JUNTA O TEU MOCHE
À FATURA MEO LÁ DE CASA

PU
B

http://www.itn.com.pt
https://www.moche.pt
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Fica a conhecer 
as novidades do 

Ensino Secundário

O concurso com o tema 
“E tu? (Des)confinas?”, 
resultado de uma parceria 
entre a AAUMinho e as 
Associações de Estudantes 
das Escolas Secundárias 
Carlos Amarante, Alberto 
Sampaio, Caldas das 
Taipas e Santos Simões, 
e tem o objetivo de 
incentivar os estudantes 
das respetivas escolas a 
terem comportamentos 
seguros nesta fase de 
desconfinamento.
Para poderem participar, 
os alunos devem tirar uma 
fotografia ou gravar um 
vídeo onde sensibilizem ao 
cumprimento das regras de 
higiene e segurança.

Em seguida, devem 
publicar nas redes 
sociais e identificar a 
Associação Académica e 
a respetiva Associação de 
Estudantes, utilizando a 
#DesconfinamentoSeguro.
As cinco candidaturas mais 
originais e pertinentes face 
ao tema terão direito a um 
prémio.

Associações de 
Estudantes de Escolas 
Secundárias de 
Braga e Guimarães 
lançam concurso de 
sensibilização, na 
prevenção e contenção 
do vírus em parceria 
com a AAUMINHO

Real Colégio de Portugal: 
uma instituição que pretende 
oferecer um ensino diferenciado

O Real Colégio de Portugal é uma instituição 
de ensino privado que pretende oferecer um 
ensino diferenciado, partindo do princípio que o 
processo de descoberta das coisas, dos outros e 
de si próprios deverá ser rigoroso e representar 
um desafio constante.
Este estabelecimento oferece aos seus alunos 
uma Dupla Certificação através do Programa 
Diploma Dual®, um programa oficial de 
equivalência internacional de diplomas de 
Ensino Secundário que permite aos alunos obter 
dois diplomas em simultâneo: a do seu país e o 
American High School Diploma.
O Projeto Educativo do Real Colégio de Portugal 
é inclusivo, em que todas as crianças, mesmo 

No âmbito do Projeto Cultural 
de Escola, o Plano Nacional 
das Artes, que nestes dois 
últimos anos letivos tem 
possibilitado a realização 
de atividades dirigidas aos 
cerca de 2200 alunos dos 
seus vinte estabelecimentos 
de ensino, do pré-escolar 
ao secundário, inaugurou a 
exposição “O rosto dum povo 
|A luz de Tomar”.
O Agrupamento de Escolas 

Escola 
Secundária 
Jácome Ratton 
com exposição 
aberta à 
comunidade

Templários tem assumido, 
desta forma, o compromisso 
de facilitar o acesso às 
manifestações artísticas nas 
suas diversas expressões, 
colocando os alunos na 
situação, ora de espectador 
ora de criador. Entendendo-
-se a Escola como centro 
transformador do futuro da 
comunidade, da região, de 
aprendizagem ao longo da 
vida e de coesão social, tem-
-se procurado soluções para 

a execução dos diferentes 
projetos, para que seja de 
facto possível construir a 
próxima geração de poetas, 
artistas, artesãos, cientistas, 
desportistas e técnicos.
A exposição encontra-se 
aberta à comunidade das 
08h30 às 18h30, de segunda 
a sexta-feira, na Galeria Maria 
de Lourdes de Mello e Castro, 
na Escola Secundária Jácome 
Ratton, para todos aqueles 
que a quiserem visitar.

aquelas que apresentam Necessidades 
Educativas Especiais, têm as mesmas 
oportunidades e participação que os seus pares.
O grande objetivo do Real Colégio de Portugal 
será sempre, preparar os alunos para novos 
desafios e que estes façam a diferença tanto na 
vida pessoal como profissional.



Concluíste o 9º Ano
de escolaridade e tens

entre 15 e 20 anos?

Escola Profi ssional Infante D. Henrique
Rua do Melo n.ª 5 | 4050-372 Porto
Tel.: 228 304 887
Email: secretaria@epidh.pt

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL IV

O futuro está nas tuas mãos

de escolaridade e tens

 (Duração de 3 anos, equivalente ao 12º ano de escolaridade)

Estão abertas as inscrições 
para 2021/2022

Inscreve-te já!

www.epidh.pt

• Ensino de Qualidade e Efi cácia
• Estágios conceituados em Unidades Hoteleiras/Restauração
• Elevada Empregabilidade

Cozinha/Pastelaria Restaurante/Bar

Curso Técnico de Restauração

http://www.epidh.pt
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http://www.ipleiria.pt

