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PBS lança
programa
com ambição
global
PBS launches program
with a global ambition
The Executive MBI, da Porto Business
School, coordenado por Rui Coutinho,
quer desenvolver modelos de negócio
inovadores e escaláveis, com impacto
positivo nas pessoas, no planeta e nos
lucros das organizações.● P8 e 9
Porto Business School’s Executive MBI,
coordinated by Rui Coutinho, wants to
develop innovative and scalable
business models that have a positive
impact on people, the planet and on
the profits of businesses.

GRAPE

Doutorados no
estrangeiro devem
contribuir para
o desenvolvimento
do país.

Doctorates abroad should
contribute to the country’s
development. ● P2 e 3
ENTREVISTA | INTERVIEW

Os professores
ainda fazem a diferença
na era da inteligência
artificial?
How do teachers make
a difference in the age of
artificial intelligence? ● P6 e 7
PARCERIA | PARTNERSHIP

Copenhagen Business
School e ISEG
apostam na mobilidade
dos alunos.
Copenhagen Business
School and ISEG focus
on student mobility ● P14

LÍNGUAS | LANGUAGES

Universidade
do Minho abre cursos
livres de línguas
em 12 idiomas.
Minho University opens
free language courses
in 12 languages ● P18

PUB

O futuro é hoje: desafios para 2020
na educação e ensino superior
The future is today: challenges for 2020 in education and teaching
PUB
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EDITORIAL

“Internacionais”, uma
palavra-chave para o Superior

ALMERINDA ROMEIRA
Directora executiva

Os alunos estrangeiros crescem em todos os níveis do ensino superior, desde licenciaturas, mestrados integrados,
mestrados do 2.º ciclo ao
CTeSP. Há cursos em que ultrapassam em largo número
os portugueses. E o ano de
2020 deverá trazer novos recordes.
A internacionalização é um
dos grandes desafios que se
colocam às universidades e
politécnicos, que, no geral,
têm sabido aproveitá-la. A um
só tempo conseguem colmatar
a perda de alunos portugueses
e captar receitas, via propinas,
que têm um peso fundamental
no atual figurino de financia-

mento do ensino superior.
A internacionalização não
se esgota na captação de estudantes internacionais. Existem muitos outros instrumentos disponíveis.
A importação e exportação
de serviços de educação é um
setor que deve ser abordado
numa ótica de gestão. Um
processo bem-sucedido carece de “decisões que otimizem
recursos e maximizem os resultados dos investimentos
realizados”. É assim que Magda Ferro, especialista em relações internacionais e docente
da Católica Porto, vê a internacionalização. Faz todo o
sentido.

‘Internationals’, a keyword for Higher Ed
Foreign students are growing on every level of higher education, from Bachelor’s degrees to integrated Master’s programmes, regular Master’s and Higher Professional Technical Courses (CTeSP). In
some programmes they largely outnumber Portuguese natives. And the year of 2020 should bring
new records.
Internationalization is one the great challenges facing universities and polytechnics who, generally,
have known how to make the most out of it. They simultaneously compensate for the lack of
Portuguese students and attract revenues, via tuition fees, which have a key role in the current
financial balance of higher education.
Internationalization does not stop at the attraction of international students. Many other instruments
are available.
Importing and exporting services in education is a sector that ought be approached from a management point-of-view. A successful process necessitates ‘decisions that optimize resources and maximize the results of investments’. Such is the view of Magda Ferro, international relations expert and
lecturer at Católica Porto. And that makes perfect sense.
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O ministro Manuel Heitor destacou a necessidade de valorizar a posição
dos portugueses que estão lá fora. Minister Manuel Heitor highlighted the
need to value the position of the Portuguese who are abroad.

GRAPE2019

“Quero que
os doutorados
tragam mais
qualidade
para a gestão”
‘I want PhD holders to bring more
quality to management’

O ministro Santos Silva lançou um repto aos
graduados a viver no estrangeiro: coloquem o
vosso ‘know-how’ ao serviço do desenvolvimento do país. Minister Santos Silva set a challenge
to graduates living abroad: put your know-how in the
service of the development of the country.

Foto cedida pela Universidade de Coimbra
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aromeira@jornaleconomico.pt

“É extremamente importante os
graduados terem oportunidade de
contribuir para o desenvolvimento sustentável do país”. A afirmação de Márcia Costa, da organização do Fórum de Graduados Portugueses no Estrangeiro, como
que sintetiza o sentimento geral
dos participantes da oitava edição
do GraPE, que juntou em dezembro dezenas de portugueses vindos
da Europa e da América, no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade de Coimbra.
Se o desenvolvimento passa por
uma maior ligação entre o conhecimento académico e científico e a
indústria, importa estabelecer
pontes entre estes graduados, unidos, à partida, no seu amor a Portugal e com qualificações muito
boas na ciência e na indústria.
O mote do GraPE2019 – “Ciência e Indústria como Parceiros no
Desenvolvimento de Portugal:
Oportunidades e Investimento” –
serviu a Manuel Heitor, ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, para destacar Portugal
no mundo. “É importante valorizarmos a posição dos portugueses
que estão lá fora. São jovens que
estão a fazer o doutoramento ou
são investigadores já doutorados
em instituições científicas que podem contribuir sempre para valorizar Portugal nos seus locais, mas
também para trazerem ideias”.
Noutro âmbito, Augusto Santos
Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, traçou um retrato a

preto e branco das empresas portuguesas e apontou soluções. “Descapitalização” e “fraquíssima qualidade da sua gestão” são os principais problemas. E não se ficou por
aqui. “O panorama português é de
escassez de mão de obra qualificada e não um panorama de abundância de mão de obra qualificada
sem saídas profissionais”.
O que se pode ser feito para inverter o atual estado de coisas? Augusto Santos Silva sugeriu dois caminhos: “mudar o tecido industrial” e a importância “dos doutorados trazerem mais qualidade
para a gestão”.
Protocolo de colaboração
O fórum GraPE tem periodicidade
anual, sendo organizado por associações de graduados portugueses
que trabalham em países da Europa e nos Estados Unidos. A saber:
Associação de Diplomados Portugueses em França (AGRAfr), Portuguese American Postgraduate
Society (PAPS), Portuguese Association of Researchers and Students in the United Kingdom
(PARSUK), Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e
Graduados na Bélgica, Holanda e
Luxemburgo (APEI BENELUX) e
Associação de Pós-Graduados
Portugueses na Alemanha
(ASPPA). Esta importante rede
visa também estabelecer novos
contatos em três domínios: progressão das carreiras profissionais
e académicas, dentro e fora de Portugal; mobilidade de portugueses
qualificados de e para Portugal; e
análise da sociedade portuguesa.
Em Coimbra foi assinado um
protocolo de colaboração entre a
Fundação para a Ciência e Tecnologia e três das associações presentes: PAPS, ASPPA e AGRAfr, à semelhança do que já acontece com a
PARSUK. Objetivo? Contribuir
para o financiamento e profissionalização das associações e, ao
mesmo tempo, reforçar o papel
deste fórum na articulação entre a
nata dos graduados portugueses
no estrangeiro e a aplicação do seu
know-how ao serviço do país. ●

‘It is extremely important for graduates to have to the opportunity
to contribute to the sustainable development of the country’. The
words are Márcia Costa’s, one of
the organisers of the Portuguese
Graduates Abroad Forum, and they
almost synthesise the general sentiment of the participants in the
eighth edition of the GraPE, which
gathered dozens of Portuguese
from Europe and America in the
Mathematics Department of the
Faculty of Science and Technology
of the University of Coimbra in December. If development entails a
narrower connection between aca-

demic and scientific knowledge and
the industries, it is important to
build bridges to these graduates,
united in their love of Portugal and
with very good qualifications in
science and the industry.
The motto for the GraPE2019 –
‘Science and Industry as Partners in
the Development of Portugal:
Opportunities and Investment’ –
served for the minister of Science,
Technology and Higher Education,
Manuel Heitor, to highlight Portugal
in the world. ‘It is important to value
the position of the Portuguese who
are abroad. They are young people
who are undertaking a doctorate or
researchers already with a PhD
working in scientific institutions
who can always contribute to add
value to Portugal in their places, but
who can also bring in ideas’.
In another context, minister of
Foreign Affairs, Augusto Santos Silva, painted a black and white portrait of Portuguese businesses and
pointed to solutions. ‘Decapitalization’ and ‘extremely poor quality of
management’ are the main problems. And he went further. ‘The
Portuguese panorama is of shortage of qualified labour and not a panorama of qualified labour with no
professional opportunities’.
What can be done to invert the
current state of things? Augusto
Santos Silva suggested two paths:
‘changing the corporate fabric’ and
the importance ‘of PhD holders to
bring more quality to management’.
Collaboration protocol
The GraPE forum is an annual event
organized by associations of Portuguese graduates working in European countries and the United States. Namely: Associação de Diplomados Portugueses em França
(AGRAfr), Portuguese American
Postgraduate Society (PAPS), Portuguese Association of Researchers
and Students in the United Kingdom (PARSUK), Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados na Bélgica, Holanda e Luxemburgo (APEI BENELUX) e
Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA).
This important network seeks to
establish new contacts in three domains: professional and academic
career progression, in and beyond
Portugal; mobility of qualified Portuguese to and from Portugal; and
analysis of Portuguese society.
A collaboration protocol between
the Science and Technology Foundation and three of the associations
present: PAPS, ASPPA and AGRAfr,
similarly to what already happens
with PARSUK. The goal? Contributing to the funding and professionalization of associations and, simultaneously, strengthening the role of
this forum in the articulation
between the top Portuguese graduates abroad and the application
of their know-how in service to
their country. ●

ESTUDO | STUDY

Federação
Académica
de Lisboa alerta
para assédio
Lisbon Academic Federation calls attention
to harassment

Mais de metade dos universitários já foi alvo de
assédio e mais do que uma vez, admitem 38,1%
dos jovens que participaram no estudo da FAL.
Over half university students has been the target of
harassment and more than once, admit 38.1% of the
students inquired for FAL’s study.
O assédio é uma realidade no ensino superior. No caso das instituições da capital, o estudo “Violência
Sexual na Academia de Lisboa –
Prevalência e Perceção dos Estudantes” revela que 61,4% dos inquiridos já foi vítima de assédio sexual, seja presencialmente, seja
através de contactos telefónicos,
mensagens ou fotografias de cariz
sexual indesejado. Essas situações
aconteceram mais do que uma vez,
admitiram 38,1% dos jovens.
O estudo envolveu 995 alunos
entre os 17 e os 30 anos e foi realizado pela Federação Académica de
Lisboa (FAL), entre 2018 e 2019,
nas instituições da capital, com a
“cooperação observante” da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Quebrar o Silêncio e União de
Mulheres Alternativa e Resposta.
O silêncio parece ser a palavra-chave nas situações de violência.
Com efeito, segundo o mesmo estudo, 89% dos estudantes nunca
contaram ou reportaram ter sido
vítimas de violência sexual. A minoria que o fez recorreu à polícia
(39,53%) ou a amigos e familiares
(cerca de 35%). Apenas 11,63% dos
estudantes denunciaram os casos à
instituição de ensino superior
onde estudam.
Os agressores são na sua maioria
pessoas conhecidas dos estudantes
(32,58%) ou colegas (23,29%), mas
também há pessoal não docente
das instituições de ensino (16,74%)
e docente (2,18%), bem como amigos das vítimas (11,44%). Mais.
Cerca de 13% das agressões são
praticadas por parceiros dos estudantes.
Apetece usar a imagem “o ladrão
está dentro de casa”. Mais do que
alertas, agora é preciso agir. ●

Harassment is a reality in higher
education. In the case of institutions in the capital, the ‘Sexual Violence in the Academy of Lisbon –
Prevalence and Perception of Students’ study reveals that 61.4% of
respondents have been victims of
sexual harassment, be it in person,
through the telephone, text messages or unwanted sexual photographs. These situations happened
more than once, confessed 38.1%
of youths.
The study covered 995 students
aged 17 to 30 and was carried out
by the Lisbon Academic Federation
(FAL) between 2018 and 2019 in institutions of the capital, with the ‘observing cooperation’ of the Portuguese Victims Support Association,
Breaking the Silence and Alternative
Women and Response Union.
Silence seems to be the keyword
in situations of violence. In effect,
according to the same study, 89%
of students have never spoken
about or reported being victims of
sexual violence. The minority who
did so resorted to the police
(39.53%) or friends and family
(around 35%). Only 11.63% of students denounced cases to the
higher education institution where
they study.
Aggressors are mostly people
known to students (32.58%) or
colleagues (23.29%) but also include non-teaching staff at higher
education institutions (16.74%) and
teaching staff (2.18%), as well as
friends of the victims (11.44%). Moreover, around 13% of aggressions
are practiced by students’ partners.
One is made to think of those
images of ‘a robber inside the house’. More than alerts, now it is necessary to act. ●
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BOLSAS DE ESTUDO | SCHOLARSHIPS

O professor é insubstituível
na aprendizagem
The teacher is irreplaceable in learning
International Baccalaureate Organization lança 13 bolsas para cobrir inscrição e exames na norte-americana Universidade
do Povo no mestrado em Educação. Objetivo? Impulsionar a formação de professores, peça imprescindível no xadrez do
ensino. The International Baccalaureate Organization is launching 13 scholarships to cover enrolment and exams for a Masters’ of Education
at the US University of the People. The goal? To foster teach training, an irreplaceable piece in the chessboard of education.
ALMERINDA ROMEIRA
E ANA PINA
aromeira@jornaleconomico.pt

A tecnologia não vai substituir o
professor. A docência não está na
lista das profissões em risco de ser
engolida pela inteligência artificial. Quem o diz é Siva Kumari, diretora geral da International Baccalaureate Organization (IBO).
“Muitas pessoas afirmam que o ensino se tornará obsoleto, porque
no futuro aprenderemos com máquinas. No entanto, o papel do
professor e a ligação que ele estabelece na sala de aula são insubstituíveis”.
A questão é outra e tem um racional de mercado. No geral, os
professores existentes não só são
insuficientes para responder às necessidades da procura, como a sua
formação é feita a um ritmo inferior ao que seria necessário. O
mundo do International Baccalaureate (IB) não é exceção, também
ele está sob pressão na hora de
contratar.
“A crise na contratação é um
problema importante que há que
colocar sobre a mesa. Preocupa-me que a sociedade não enfrente a
questão, e não falo apenas de políticos e legisladores, mas da sociedade em geral”, diz Siva Kumari
em entrevista ao site especializado
em educação Tes.
A Organização IB desenvolveu
um programa de mestrado na
área da Educação, em parceria
com a norte-americana Universidade do Povo (UoPeople), que
visa estimular a atualização de
professores e educadores. Trata-se de um mestrado em Educação,
conhecido pela sigla M.Ed., lançado no ano passado, que constitui uma oportunidade em qualquer parte do mundo, visto ser
realizado na modalidade de e-learning.
A vertente online, associada à
isenção de propinas, fazem da
UoPeople uma universidade única no mundo. Fundada por Shai

Siva Kumari, diretora geral da Organização do International Baccalaureate.
Siva Kumari, director general of the International Baccalaureate Organization

Reshef com o apoio da ONU, em
2009, a instituição oferece cursos
conferentes de grau, sendo necessário candidatar-se e ser aceite
para frequentá-los. As únicas
despesas nesta universidade correspondem à inscrição e ao fee
por exame realizado.
Na linha do primeiro estímulo,
surge agora um segundo pela
mão da IBO: a oferta de 13 bolsas
de estudo para o M.Ed., custeadas
pela mesma organização. As candidaturas decorrem até 8 de março e têm como requisitos “estar
comprometido com a pedagogia
IB e envolvido com a sua comunidade”. ●

Technology will not replace the teacher. The teaching profession is on
the list of jobs at risk of being swallowed by AI. This is what general
manager of the International Baccalaureate Organization (IBO) Siva Kumari says. ‘Many people claim teaching will become obsolete because
in the future we will learn via machines. However, the role of the teacher and the bonds he establishes
in the classroom are irreplaceable’.
The question is of a different kind
and has a market rationale. Generally, the available teachers are not
only insufficient to be able to meet
the needs of the demand, their instruction is also done at a lower

rhythm than would be necessary.
The world of the International Baccalaureate (IB) is no exception, there is also pressure when the time
for hiring comes knocking.
‘The crisis in hiring is an important
problem that must be placed on the
table. It worries me that society does
not face the issue, and I’m not
speaking only of politicians and legislators but of society in general’,
says Siva Kumari in interview to the
Education-specialized Tes website.
The IB Organization developed a
Master’s programme in the area of
Education through a partnership
with the North-American University
of the People (UoPeople) which

seeks to stimulate the updating of
teachers and educators. It is a Master’s in Education, an M.Ed. for short,
and was opened last year. It is an
opportunity that can be enjoyed
anywhere in the world since it is
taught in the e-learning modality.
The online aspect coupled with
exemption from tuition fees make
UoPeople a unique university in the
world. Founded by Shai Reshef with
the support of the UN in 2009, this
institution offers courses conferring
degrees and one needs to apply in
order to be accepted onto the programmes. The only expenses at this
university concern enrolment and a
fee per exam taken. ●

Foto cedida pela Casa das Ciências
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Animação
sociocultural reduz
violência na escola
Sociocultural entertainment reduces violence
at school

Estudo recomenda o alargamento da animação a todas as
escolas nacionais, desde o jardim de infância ao primeiro
ciclo. Study suggests broadening entertainment to every
national school, from kindergarten to elementary school.

MÉRITO | MERIT

O professor do ano
Teacher of the year

Numa escola da Figueira da Foz há um professor que continua a transmitir paixão pelo conhecimento. Os alunos recordam e agradecem. In a
school in Figueira da Foz, there is a teacher who continues to share his passion for
knowledge. Students recall and give their thanks.
Carlos Portela é professor de
Ciências Físico-Químicas na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, na Figueira da Foz, desde
1992. E vem aqui referenciado
pelo prémio que lhe foi atribuído
em 2019: professor do ano, pela
Casa das Ciências, da EDULOG,
da Fundação Belmiro de Azevedo.
Nasceu em Moçâmedes, Angola, em 1966. Reside na Figueira
da Foz desde 1992. É licenciado
em Física e mestre em Ensino da
Física e da Química, pela Universidade de Coimbra. Figura conhecida e influente na comunidade do ensino secundário das ciências em Portugal, viu assim reconhecido o mérito como docente
do ensino básico e a disponibilidade de partilhar a sua experiência com os colegas.
Nas palavras de Bruno Moura,
antigo aluno, “o professor Portela,
para além de ser excelente no que
faz, é uma pessoa que ama ensinar
e consegue transmitir essa paixão
aos alunos”. Os elogios prosseguem por parte de outra ex-aluna.
“Representa tudo aquilo que na
realidade devia ser o «professor»:
alguém preocupado em transmitir
o saber e o conhecimento para que

os alunos o entendam”, realça Raquel Pina.
Carlos Portela não só ensinou
como inspirou. É o que nos diz
Inês Sebastião, ao recordar “a humildade, disponibilidade, simpatia
e sentido de humor” do professor.
“Ainda me recordo de bastantes
momentos divertidos nas aulas
que nos faziam aprender sem nos
apercebermos disso. Agradeço por
isso ao professor Carlos Portela o
papel determinante no desenvolvimento da minha paixão por Física e por Química”. ● AR

Carlos Portela is Physics and Chemistry teacher at Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, in Figueira da Foz, since 1992. Reference to him is made here owing to
the award that he was given in
2019: teacher of the year, by Casa
das Ciências, from EDULOG, from
the Belmiro de Azevedo Foundation.
He was born in Mocâmedes, Angola, in 1966 and has lived in Figueira da Foz since 1992. He graduated in Physics and holds a Mas-

ter’s in the Teaching of Physics and
Chemistry from the University of
Coimbra. A recognizable and influential figure in the secondary
school sciences community in
Portugal, he thus saw his merit as
a basic school teacher and his
availability to share his experience
with colleagues acknowledged.
In the words of Bruno Moura,
former student, ‘Mr. Portela, not
only is excellent in what he does, is
also a person who loves to teach
and can pass that passion on to
students’. Compliments from
another former student follow. ‘He
representes all that ‘the teacher’
ought to be in reality: someone
concerned about passing on
knowledge so that students understand it’, notes Raquel Pina.
Carlos Portela did not simply
teach, he also inspired. That is what
Inês Sebastião tells us when she recalls ‘the humility, availability,
approachability and sense of humour’ of the teacher. ‘I still recall
several fun moments in class that
would make us learn without us
realizing it. That is why I thank Mr.
Carlos Portela for his undeniable
role in the development of my passion for Physics and Chemistry’. ●

Um estudo realizado pelo investigador Bruno Trindade no âmbito da
sua tese de doutoramento, apresentada na Universidade de Salamanca,
concluiu que a animação sociocultural aumenta a motivação dos alunos,
diminui a violência escolar e potencia outro tipo de competências.
O estudo contou com a participação de 439 alunos e 36 professores
do Agrupamento de Escolas Nuno
Álvares de Castelo Branco.
“Ficámos impressionados com as
respostas, não só dos alunos como
dos professores, pois 80% considerou que a animação sociocultural
ajudou a combater a indisciplina na
escola”, disse o autor do estudo à
agência Lusa.
Bruno Trindade explicou que
“alunos e professores demonstram
uma satisfação elevada com a animação sociocultural na oferta educativa, sendo esta atividade promotora de sucesso escolar, de maior
motivação escolar e de redução dos
comportamentos desviantes”.
Razões para recomendar o alargamento da animação a todas as escolas nacionais, desde o jardim de
infância ao primeiro ciclo. “Ajuda a
melhorar a componente educativa,
mas também a ter uma perspetiva
diferente ao nível das suas metodologias e da educação não formal”,
salientou. ● AR

A study led by researcher Bruno
Trindade for his doctoral thesis and
presented at the University of Salamanca concluded that sociocultural entertainment enhances the
motivation of students and diminishes school violence while fostering other kinds of skills.
The study surveyed 439 students
and 36 teachers from the Nuno Álvares de Castelo Branco School
Group.
‘We were impressed with the
answers, not only from students
but also from teachers, because
80% thought that sociocultural entertainment helped to fight unruly
behavior at school’ the author of
the study told Lusa.
Bruno Trindade explained that
‘students and teachers demonstrate a high degree of satisfaction with
sociocultural entertainment on the
educational offer, this activity promoting success and motivation at
school while also reducing deviant
behaviour’.
Reasons to broaden entertainment to all national schools,
from kindergarten to basic school.
‘It helps to improve the educational
component, but also to bring in a
different perspective on methodologies and informal education’, he
noted. ●
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ENTREVISTA MARGARIDA GASPAR DE MATOS Psicóloga professora catedrática de Educação

“É preciso ajudar
os professores
a sair da inércia”
‘It is necessary to help teachers to move out of inertia’

Na atualidade, a carreira de docente deixou de ser apetecível. De competitiva e prestigiada passou
a desvalorizada. Quer no secundário, quer no superior. O futuro continua a passar pelos professores. Currently, the teaching career no longer holds an appeal. From competitive and prestigious it went to be
underappreciated. Be it in secondary or in higher education. The future continues to entail teachers.

ALMERINDA ROMEIRA
E JOSÉ VARELA RODRIGUES
aromeira@jornaleconomico.pt

A perda de estatuto socioeconómico da profissão, que atingiu num
primeiro momento os professores
do secundário e que entretanto
também alastrou ao ensino superior, é uma das razões pelas quais
os jovens vêm a preterir a carreira
de docente como saída profissional. Mas isto não explica tudo. Não
explica os principais motivos da
perda de prestígio da profissão nos
40 anos de democracia. Em conversa com o Educação Internacional, Margarida Gaspar de Matos,
psicóloga, professora catedrática
de Educação na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade
de Lisboa, revela as suas preocupações e sugere alguns caminhos.
Leciona há cerca de quatro
décadas. Quais as maiores
diferenças entre ‘ontem
e hoje’?
Havia um filtro maior na entrada
de alunos na escola, nomeadamente
um filtro socioeconómico. Só uma
elite frequentava a escola, e só uma
elite saía com um curso. Antiga-

Cristina Bernardo
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mente o professor era pois visto de
outra forma: pertencia a uma elite.
Neste momento vivemos num país
onde o acesso à Educação é para todos, o que é excelente, mas haveria
de contrariar este “efeito secundário” indesejável da sua “ desvalorização”, da desvalorização do conhecimento e das profissões associadas.
O professor fazia a diferença?
Recordo um artigo muito polémico escrito por um investigador nos
anos 80 do século passado, intitulado “Os Professores, o elemento
neutro no processo de ensino e
aprendizagem”, que dizia que os
professores não fazem a diferença.
Os alunos que aprendem, aprendem sempre. Os que não aprendem, não aprendem. Rapidamente
apareceram várias investigações a
explicar a diferença e a provar que
o professor faz sempre a diferença.
Apareceu, então, um professor
chamado Kounin que fez o perfil
do “effective teacher”, que é aquele
que tem sucesso com os alunos e
consegue galvanizá-los. E isso é
que deve ser estudado. Qual é o
perfil do professor que realmente
tem apetência e vocação? E qual é
o perfil das escolas onde estes professores conseguem existir?

É mais importante que o
professor domine a matéria ou
que saiba transmiti-la?
É muito importante que o professor brinque facilmente e com
muito à-vontade com as componentes críticas da matéria que ensina. Se um professor está a dar
aulas e não é capaz de brincar com
a matéria e explicá-la, mesmo a
crianças de cinco anos, o professor
estará sempre muito inseguro e
com medo de ser apanhado por
não saber a matéria. O professor
tem de ser um profundo conhecedor da matéria que ensina, e depois claro, ser um profundo conhecedor da maneira como se
transmite a matéria. Não é o aluno
que vai ser capaz de dizer como é
que quer saber sobre a matéria essa é a tarefa do professor que é o
especialista. Mas os alunos podem
ter muito a dizer sobre os métodos, ou os estilos de ensino que os
fazem estar mais atentos, mais
empenhados, mais motivados, enfim aprender mais e melhor.
Hoje em dia, como é que os
alunos veem o professor?
Em muitas circunstâncias, os alunos
não têm consideração pelos professores. Isso é um mau sinal. É um desvalorizar do estatuto sociocultural e
económico do professor. E o mesmo
vai acontecer com os professores do
ensino superior, considerando que
desde há seis ou sete anos começámos a ter problemas de disciplina
nas aulas, quando antigamente o
professor do ensino superior era
muito respeitado. Isto está a relacionado com as carreiras. Aliás, ainda
no outro dia alguém me dizia: “vai lá
para o superior dar aulas, não conseguiu arranjar outra coisa”. Estas coisas são importantes de salientar,
porque quando desvalorizamos a
profissão significa que estamos a
destruir a imagem de quem a exerce.
Isso quer dizer que ser
professor não é uma carreira
apetecível?
A verdade é que a confiança das
pessoas nas instituições está muito
abalada: agora vou para a faculdade
tirar um curso de três anos terríveis para depois o quê? Para depois
“nada”? Depois há a hipótese de lá
ficar a dar aulas, mas essa ideia para
a generalidade das pessoas é ‘ai que
horror, não, dar aulas não!’. Mudou muito nos últimos anos para o
professor. O estatuto sociocultural
e económico de um professor universitário está pela rua da amargura. Qualquer dia o senhor aluno vai
dizer que o professor universitário
é alguém que “não arranjou trabalho em mais lado nenhum”. Antigamente era uma carreira competitiva e prestigiada muito ligada à investigação, também à docência e à
inovação na comunidade.
No futuro, quem vai ensinar
quem?

Não sei. Quem é que vem a seguir?
Teria de ter ocorrido uma entrada
de novos professores para renovar
os da minha geração. Por exemplo,
os investigadores e investigadoras
de pós-doutoramento com bolsa da
Faculdade de Ciência e Tecnologia
não têm garantia de contrato permanente, com sorte têm dois contratos de três anos e depois vão parar à rua por não serem funcionárias da faculdade. As pessoas mais
novas aqui da faculdade, das que
entraram por concurso público,
têm agora cerca de 50 anos. Daí
para baixo, não há ninguém que tenha entrado por concurso público.
O que mais pode fazer a tutela?
Deve investir seriamente na mobilização e no reconhecimento dos
professores. Um professor motivado faz toda a diferença e é preciso
que os professores recuperem a capacidade de galvanizar os alunos.
Depois, como está a ser tentado, é
preciso dar alguma autonomia aos
professores para serem resolvidos
alguns problemas nas escolas, localmente. Isso podia estar organizado,
por exemplo, numa “plataforma”.
Uma escola expunha alguns dos
problemas que enfrentou e quais as
soluções que utilizou. Depois uma
outra escola poderia consultar o
trabalho desenvolvido e perceber se
este poderia ser aplicado também
na sua. Poderia ainda haver um repositório com estudos de casos de
escolas. Enfim, é preciso ajudar os
professores a sair desta inércia, desta desvalorização, desta apatia, desta exaustão e restaurar neles a capacidade de se sentirem reconhecidos
na sua profissão. ●

The profession’s loss of socioeconomic status, which first hit secondary
school teachers and has since expanded to higher education is one of
the main reasons why young people
pass over a teaching career as a professional option. But this does not
account for everything. It does not
explain why the main motives for
the loss of prestige of the profession
in 40 years of democracy.
In conversation with Educação Internacional, Margarida Gaspar de
Matos, psychologist and full professor of Education at the Faculty of
Human Motricity of the University
of Lisbon reveals her concerns and
suggests some ways forward.
You have taught for four decades.
What are the biggest differences
between ‘yesterday and today’?
There used to be a larger filter for
students entering school, namely a
socioeconomic filter. Only an elite
would attend school, and only an
elite would leave with a degree. The
teacher used to be seen differently:
he was part of an elite. Right now,

we live in a country where access
to Education is for all, which is excellent, but it would be necessary
to counter this unwanted ‘secondary effect’ of ‘devaluation’, of the
devaluation of knowledge and related professions.
Did the teacher
make a difference?
I remember a very polemic article
written by a researcher in the 1980s
entitled ‘Teachers, the neutral element in the teaching and learning
process’ which stated that teachers
made no difference. Students who
learn, learn. Those who do not
learn, do not learn. Several publications quickly came about explaining
the difference and proving that the
teacher always makes a difference.
Then, there came a professor called
Kounin who profiled the ‘effective
teacher’, the one who achieves success with students and can galvanize them. And that is what should be
studied. What is the profile of the
teacher who truly has a call? And
what is the profile of the schools
where these teachers manage to
exist?
Is it more important for the
teacher to master the subject or
know how to communicate it?
It is very important for the teacher
to play easily and be comfortable
with the critical components of the
subject matter being taught. If a
teacher is giving a class and is not
capable of toying with the subject
matter and explaining it, even to five-year-old children, the teacher
will always be very insecure and
afraid of being caught not knowing
his subject. The teacher has to have
a profound knowledge of the subject being taught, and then of course, he has to have a profound
knowledge of how to communicate
that subject. The student is not the
one who will tell the teacher what
he wants to know about a subject –
that is the task of the teacher who
is the expert. But students can have
a lot to say about the methods, or
style of teaching that can make
them more attentive, more
committed, more motivated, that
make them learn more and better.
How do students
see the teacher nowadays?
In many circumstances, students
have no consideration for teachers.
That is a bad sign. It is a devaluation
of the sociocultural and economic
status of the teacher. And the same
will happen to those who teach in
higher education, considering that
for six or seven years we have started to have problems of unruliness
in class, when in olden days the
university lecturer was very much
respected. This is related to careers. In fact, just the other day someone was telling me: ‘there she
goes to teach some classes in
higher ed, couldn’t get anything el-

se’. It is important to highlight these
things because when we devalue
the profession it means we are destroying the image of those wo practice it.
Does that mean that being
a teacher is not an appealing
career?
The truth is that people’s trust in
institutions is very shaken: now I
go to uni to do a terrible three-year degree and then for what?
For ‘nothing’? Then there is the
chance of staying there teaching
but for most people that idea is
generally met with the reaction
‘that’s horrible, anything but teach
a class!’. A lot has changed for the
teacher in recent years. The
sociocultural and economic status
of a university professor is reason
for a lot of bitterness. Any day
know, the student will start saying
that the university professor is
someone who ‘could not get a job
anywhere else’. In the old days, it
used to be a terribly competitive
and very prestigious career very
much connected to research, but
also to teaching and innovating in
the community.
Who will be teaching
who in the future?
I do not know. Who follows? There
ought to have been a new crop of
teachers to renovate those of my
generation. Post-doctoral researchers
with a grant from the Science and
Technology faculty, for instance,
are not guaranteed a permanent
contract. If they are lucky, they will
get two three-year contracts and
then be kicked out so that they do
not become part of the permanent
staff of the faculty. The younger
people here at the faculty, the ones
who got via public tender, are now
50 years old. Below that, there is
not anyone who has got in via
public tender.
What else can
the government do?
It should seriously invest in the mobilization and recognition of teachers. A motivated teacher makes
all the difference and it is necessary
for teacher to recover the ability to
galvanize students. Then, as is being
tried out, it is necessary to give teachers some autonomy for problems in schools to be solved locally. That could be structured into,
for instance, a ‘platform’. A school
would lay out some of the problems it faced and the solutions it
employed. Then, another school
could consult the work developed
and see whether this could also be
applied in its context. There could
also be a repository of school case
studies. It is necessary to help teachers move out of this inertia, this
devaluation, this apathy, this
exhaustion, and to restore in them
the capacity to feel acknowledged
in their profession. ●
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Um programa único
no mundo
Unique programme in the world

The Executive MBI, da Porto Business School, arranca a 20 de janeiro. Tem ambição global e procura
modelos de negócio inovadores e escaláveis, com impacto positivo nas pessoas, no planeta e nos lucros
das organizações. The Executive MBI at the Porto Business School takes off on January 20th. Its ambitions
are global as it seeks innovative and scalable business models with a positive impact on people, the planet
and the profit of organizations.
ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

Arranca no Porto, prossegue em
Genebra, segue para Helsínquia,
faz um desvio até Barcelona e regressa à Invicta. É uma viagem que
dura sete meses e que permite à
Porto Business School afirmar-se
na área da business innovation e no
formato inovador que propõe,
mais próxima do MBA do que da
pós-graduação que efetivamente é.
“Procuramos compreender um
conjunto de problemas de base societária que afetam a vida das pessoas no seu quotidiano, nas cidades onde vivem, e para os quais
são necessárias respostas do ponto
de vista empresarial que sejam
melhores e mais inovadoras do
que as respostas atuais”, diz Rui
Coutinho, co-diretor do The Executive MBI e Executive Director
of the Center for Business Innovation da Porto Business School
(PBS), ao Educação Internacional.
Não é só o formato que é inovador. A abordagem e o currículo
também o são. Desde logo, o programa centra-se nas pessoas e nos
seus problemas. “Defendemos a
ideia de que os negócios e os modelos de negócio devem ser construídos a partir de necessidades,
de problemas reais, de pessoas
reais. Esse deve ser o centro de
toda a ação no contexto da inovação nos modelos de negócio”.
O programa começou a ser desenhado há cerca de ano e meio. Nos
últimos meses, a equipa docente
tem trabalhado em conjunto com
as cidades envolvidas, fazendo o
mapeamento e a identificação dos
problemas mais prementes, com
maior impacto no futuro na vida
dos seus cidadãos. Em cima da
mesa poderão estar todo o tipo de
problemas, nas mais diversas áreas.
Mobilidade, energia, telecomunicações, cadeias de abastecimento,
agroindustrial e por aí fora.
O programa arranca dia 20 de

janeiro. Os problemas serão dados
a conhecer durante a primeira etapa, no Porto, e os formandos serão agrupados numa equipa multidisciplinar. A cada equipa será
atribuído um problema concreto e
irá proceder-se ao matching das
pessoas na equipa multidisciplinar, bem como ao macthing de
cada equipa com cada problema.
De seguida, haverá um terceiro
matching: cada equipa com o seu
problema irá trabalhar no contexto da estratégia de uma empresa
parceira do programa. “Não vamos trabalhar em abstrato, mas
sim para resolver estes problemas
reais, num contexto de estratégias
empresariais, de empresas que são
do ecossistema, da comunidade da
PBS”, acrescenta Rui Coutinho.
Porto, Genebra, Helsínquia e
Barcelona, as quatro cidades envolvidas nesta “viagem”, enfrentam problemas vários na área da
mobilidade e distintos entre si.
Como se resolvem esses problemas e se cumprem, ao mesmo
tempo, as metas de descarbonização? Será que a tecnologia 5G, que
associamos unicamente às comunicações, pode ajudar a resolver
esta equação? Se sim, como? Este é
apenas um exemplo muito tangível de um problema real do presente que necessita de uma solução que transcende os modelos de
negócio atuais. “Carece de um
modelo de negócio novo, inovador, que absorva inputs daquilo
que são os resultados da transformação digital. Esta é a essência do
programa: prototipar os modelos
de negócio que vão resolver estas
equações presentes com tecnologias e soluções futuras”, salienta.
Eis-nos chegados à segunda etapa da “viagem”, Genebra, onde “o
maior laboratório de investigação
científica do mundo vai ser o nosso fornecedor de tecnologias”, explica o diretor do The Executive
MBI. Importa lembrar que foi no
CERN que nasceram tecnologias
como a World Wild Web, que

B.I. do programa

O programa tem início dia 20 de
janeiro e custo de 12.500 euros.
Não há requisitos de candidatura
e, idealmente, dirige-se a
licenciados, embora existam
exceções que possam ser
admitidas. “Aceitamos
candidatos de qualquer área
científica. Ter alguma
experiência profissional ajuda a
tirar maior partido do programa,
ainda que não seja um requisito
formal”, explica Rui Coutinho,
diretor do The Executive MBI da
Porto Business Schoo (PBS). Os
docentes têm experiência prática
em algumas das maiores
empresas do mundo e as mais
diversas nacionalidades. E quem
vai acompanhar os formandos
nesta “viagem”? O município do
Porto, onde muitas destes
problemas societais se registam,
um conjunto de universidades
internacionais parceiras e as
empresas associadas da PBS.

The ID of the IB
The programme takes off on
January 20th and has a total
cost of 12, 500 euros. There are
no application requirements
and, ideally, it is targeted at
graduates, though some
exceptions may be considered.
‘We accept candidates from
any scientific area. Having
some professional experience
helps to take greater
advantage of the programme,
even though it is not a formal
requirement’, explains Rui
Coutinho, director of The
Executive MBI of the Porto
Business School (PBS). The
teaching staff have practical
experience in some of the
largest firms in the world and
the most diverse nationalities.
And who will be accompanying
trainees on this ‘journey’? The
municipality of Porto, where
many of these societal
problems are found, a set of
international partner
universities and businesses
associated with the PBS.

mudou as nossas vidas, ou os ecrãs
táteis que todos usamos nos
smartphones.
É verdade que estas tecnologias
foram desenvolvidas para sustentar o principal objetivo do CERN
que é a descoberta da origem do
universo, mas que, mais tarde, foram colocadas ao serviço da sociedade. “Também vamos aplicar
esse processo. Isto é, transpor tecnologias que estão a ser desenvolvidas no CERN para o nosso quotidiano, numa lógica de desenvolvimento sustentável e procurando
resolver problemas reais com tecnologias futuras e modelos de negócio inovadores associados a essas mesmas tecnologias”. Ou seja,
fazer prototipagem e descoberta
de novos modelos de negócio escaláveis e rentáveis na nova economia da partilha.
A terceira etapa tem lugar entre
o Porto e Helsínquia e tem como
meta “testar a racionalidade económica transposta para a viabilidade, no contexto de uma empresa
e no âmbito da estratégia dessa
empresa”, realça Rui Coutinho.
Em suma, trata-se de aferir da
rentabilidade do modelo. “Sabemos que as organizações só se envolverão nestas soluções se perceberem que são lucrativas. E não há
mal nenhum nisso. Pelo contrário, é essa a nossa demanda”.
A quarta e última etapa junta
Porto e Barcelona, e procura resposta para o seguinte: como transpor tudo isto para um modelo de
negócio escalável e replicável, capaz de alcançar o maior número
de utilizadores possível, o maior
número de clientes possível e que
tenha o maior impacto possível
nas pessoas e no planeta, e ao mesmo tempo que gere lucro.
“Esse modelo de negócio é, no
fundo, o output final, a meta que
nós procuramos”, reitera Rui
Coutinho. E, idealmente, uma solução que seja desejada pelas pessoas, exequível tecnologicamente
e viável em termos económicos. ●

Fotos cedidas pela PBS
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Rui Coutinho, co-diretor do The Executive MBI e diretor executivo do Center for
Business Innovation da PBS. Rui Coutinho, co-Director of The Executive MBI and
Executive Director of the Center for Business Innovation.

Criada há três décadas por empresários do norte, a PBS conta com 39 empresas
associadas. Created around three decades ago by a group of entrepreneurs in the
northern region, the PBS is associated with 39 businesses.

It starts in Porto, moves on to Geneva, then to Helsinki, takes a slight
detour to Barcelona and then returns to Porto. It is a seven-month
trip and allows the Porto Business
School to affirm itself in the area of
business innovation and the innovative format that it offers, which is
closer to an MBA than to a postgraduate diploma which is what it
effectively is.
‘We seek to understand a set of
problems with a societal basis that
affect the lives of people on their
day-to-day, in the towns they live
in, and for which it is necessary to
supply answers from a business
point-of-view which are better and
more innovative than the current
ones’, Rui Coutinho, the director of
The Executive MBI of the Porto Business School (PBS), explains to
Educação Internacional.
It is not just the format that is innovative. So are the approach and
the curriculum. From the get-go,
the programme is focused on people and their problems. ‘We uphold
the idea that businesses and business models should be built from
the needs, from the real problems,
of real people. That should be the
focus of all action in the context of
innovation in business models’.
The conception of the programme began about a year and a
half ago. Over the last few months,
the teaching team has been
working together with the cities involved mapping out and identifying
the most preeminent problems,
with the most impact on the future
lives of citizens. All sorts of problems from the most diverse areas
can be on the table. Mobility,
energy, telecom, supply chains, the
agroindustry, and so on.
The programme takes on January
20th. Problems will be revealed during the first stage, in Porto, and
students will be grouped into a
multidisciplinary team. Each team
will be given a concrete problem
and then the people in the multidisciplinary team will be matched, and
each team will then be matched
with each problem. After that, there
will be a third matching: each team
with its problem will work on the
context of strategy of one of the
programme’s partner firms. ‘We
won’t be working abstractly, we will
be solving real problems, in the
context of business strategies, of
businesses which are part of the
ecosystem, of the PBS community’,
adds Rui Coutinho.
Porto, Geneva, Helsinki and Barcelona, the four cities involved in
this ‘journey’, face several problems
in the area of mobility and these
differ among them. How does one
solve these problems and simultaneously meet decarbonization targets? Can 5G technology, which we
usually associate exclusively with
telecommunication help to solve

this equation? If so, how? This is
but one very tangible example of a
real problem of the present which
necessitates a solution transcending current business models. ‘There is a lack of a new, innovative, business model that absorbs the
inputs of the results of the digital
transformation are. This is the essence of the programme: to prototype the business models which
will solve these current equations
with future technologies and solutions’, notes Rui Coutinho.
And so we get to the second stage of the ‘journey’, Geneva, where
‘the biggest scientific research lab
in the world will be our technology
supplier’, explains the director of
The Executive MBI. It is important to
recall that it was at CERN that technologies that changed our lives,
like the World Wide Web or the
touch screens we all use on our
smartphones were born.
It is true that these technologies
were born with the purpose of
supporting the main objective of
CERN which is the discovery of the
origin of the universe, but that, later,
they were put at the service of society. ‘We will also be applying this
process. That is, transposing technologies that are being developed at CERN to our daily lives, in a
sustainable development rationale
and seeking to solve real problems
with future technologies and innovative business models associated
with those very same technologies’.
In other words, to prototype and
discover new scalable and cost-effective business models in the
new sharing economy.
The third stage will be split
between Porto and Helsinki and has
the goal of ‘testing the economic
rationality transposed to viability, in
the context of a business and in the
context of the strategy of that business’, notes Rui Coutinho. In short,
it will be about adducing the cost-effectiveness of the model. ‘We
know that organizations will only be
involved in these solutions if they
understand they are profitable. And
there is no harm in that. On the
contrary, that is our quest’.
The fourth and last stage joins together Porto and Barcelona, and
seeks an answer to the following:
how to transpose all of this to a
scalable and replicable business
model, capable of reaching the largest possible number of users, the
largest possible number of clients
and which has the biggest possible
impact on people and the planet,
while at the same time generating a
profit.
‘This business model is, deep
down, the final output, the goal we
set ourselves’, reiterates Rui Coutinho. And, ideally, a solution that is
wanted by people, technologically
feasible and viable in economic
terms. ●
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O futuro
é hoje:
desafios
para 2020
The future is today:
challenges for 2020

ALMERINDA ROMEIRA
E ANA PINA
aromeira@jornaleconomico.pt

Fazer futurologia tem riscos, mas
antecipar alguns dos principais desafios para o ano que se inicia é um
exercício com rede. As verbas para
a Educação e o ensino superior já
são conhecidas e o facto de crescerem muito ligeiramente em relação
a 2019 deixa os sindicatos do setor
bastante apreensivos. As incógnitas
são muitas. Já no que respeita às residências universitárias parece haver certezas, com o arranque de
obras para criar 4.700 camas a preços controlados para jovens que estudam fora da área de residência.
Noutro eixo que se quer fundamental para 2020 está uma ferramenta criativa para prevenir a corrupção através da educação. Chama-se “Imagens contra a Corrupção”, é um concurso nacional que
começou por abarcar o básico e secundário, e que este ano chega ao
pré-escolar. Nasceu em 2012 pela
iniciativa do Conselho de Prevenção da Corrupção e são cada vez
mais as escolas que aderem.
Falando em ferramentas, urge ter
uma de cariz judicial para combater
a violência nas escolas. O estatuto
de crime público para agressões a
professores e pessoal das escolas tarda em chegar. Se neste ponto o consenso prevalece, na questão dos
chumbos no ensino básico reina a
polémica. O Governo quer eliminar
a figura da retenção de forma administrativa tout court, ao passo que os
detratores apontam a mesma como
facilitismo a pensar nos rankings.
A eterna demanda dos Politécnicos quiçá terá resposta ainda este
ano. Passa pela mudança de nome –
Universidades Técnicas – e estatuto
social, mas sem criar atritos com as
Universidades. ●

Futurology has its risks, but anticipating some of the main challenges
for the new year is a network exercise. Funds for Education and
higher education are already known
and the fact that they grew only
slightly compared to 2019 leaves
the unions in the sector very
apprehensive. The unknowns are
too many. As to what concerns university residences, there appear to
be a lot of certainties, with construction works to create another
4,700 beds at a controlled price for
youths who study outside their area
of residence are taking off.
On another front deemed fundamental for 2020 is a creative tool to
prevent corruption through education. It is called Pictures against
Corruption’ and is a national contest that began by taking on basic
and secondary school and is about
to hit preschool. The project was
birthed in 2012 through an initiative
by the Corruption Prevention Council and more and more schools are
adhering.
Speaking of tools, it is urgent to
have a judicial one to fight violence
in schools. The status of public crime for aggressions to teachers and
school staff is taking long to come
through. If consensus prevails on
this topic, polemic reigns in discussions of the issue of flunking in basic school. Government wants to
use administrative means to eliminate the figure for retentions tout
court while detractors point to it as
an easy solution to inflate rankings.
The eternal demand of Polytechnics may yet be answered this
year. It entails a change of designation – Polytechnic universities –
and social status, but without creating friction with Universities. ●

Will we have
Polytechnic
Universities?

Teremos Universidades Politécnicas?
Os institutos superiores politécnicos veem na sua atual designação uma barreira ao processo de internacionalização em curso. A mudança de nome pretende
abrir portas no estrangeiro e é uma das propostas do “Ensino Superior para
Todos”, documento lançado pelo Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP) e entregue ao Governo, uma espécie de
caderno de encargos para a legislatura.
A designação passaria de Institutos Politécnicos para Universidades
Politécnicas. Pedro Dominguinhos, presidente do CCISP, explica o porquê da
escolha. Universidades “é a denominação global comummente aceite e que
promove a afirmação internacional do sistema politécnico, ao mesmo tempo
que mitiga um estigma social existente na sociedade portuguesa”. E
Politécnicas “clarifica a diferenciação que o sistema binário exige e assegura a
continuidade de um sistema que evoluiu e se consolidou nos últimos 40 anos”.
O objetivo não é imitar as universidades, nem ocupar o lugar destas.

Higher polytechnic institutions
seem in their current
designation a barrier to their
ongoing processes of
internationalization. The change
in name is meant to open
doors to the international
scene and is one of the
proposals of ‘Higher Education
for All’, a document released
by the Coordinating Council of
Higher Polytechnic Institutes
(CCISP) and delivered to the
Government – a sort of tender
dossier for the legislature.
The designation would change
from Polytechnic Institutes to
Polytechnic Universities. Pedro
Dominguinhos, president of the
CCISP, explains the reason for
the choice. Universities ‘is a
global designation commonly
accepted and which promotes
the international affirmation of
the polytechnic system, while
at the same time mitigating a
certain social stigma that
exists in Portuguese society’.
And Polytechnic ‘clarifies the
differentiation that the binary
system demands and ensures
the continuity of a system that
has evolved and consolidated
over the last 40 years’. The
objective is neither to imitate
nor replace universities.
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Prevenir a corrupção
através da educação

Preventing corruption
through education

Este ano, o concurso nacional
“Imagens contra a Corrupção”,
lançado pelo Conselho de
Prevenção da Corrupção para
crianças e jovens, é alargado ao
pré-escolar. Os trabalhos podem
ser enviados até 2 de março de
2020, estando a entrega de prémios prevista para maio.
A iniciativa nasceu em 2012 e o
objetivo é mobilizar os alunos do
ensino básico e do secundário,
apelando à sua criatividade para
criarem mensagens que previnam, sensibilizem e esclareçam
sobre corrupção em formato de
vídeo, áudio ou imagem. A edição
de 2019 foi a mais concorrida de
sempre, contando com 230 trabalhos provenientes de uma centena de escolas públicas e privadas, feitos por alunos entre os
cinco e os 18 anos de idade.

This year, the ‘Pictures against
Corruption’ national contest,
launched by the Corruption
Prevention Council for children
and youths, is broadened to
preschool. Works can be
submitted until March 2nd
2020 with the awards delivery
scheduled from May.
The initiative was born in 2012
and the objective is to mobilize
students from basic and
secondary school by appealing
to their creativity to create
messages that prevent, raise
awareness for and clarify
matters of corruption in a
video, audio or picture format.
The 2019 edition was the most
applied to ever, with over 230
works from a hundred public
and private schools being
submitted by students aged
five to 18 years old.

Verba para
o ensino superior

Peso da Educação no OE2020

The Education in the 2020SB

A Educação, liderada pelo ministro Tiago Brandão
Rodrigues, vai contar com 6.516,8 milhões de
euros no próximo ano, segundo consta da proposta do Orçamento do Estado para 2020. Trata-se
de um acréscimo de 1% face à estimativa de execução prevista para 2019. Embora o Executivo
não tenha admitido até agora que a medida inscrita no programa de Governo, de terminar com as
retenções no básico e no secundário, vem poupar
dinheiro, a verdade é que vem. Cada chumbo
custa aos cofres do Estado, todos os anos, cinco
mil euros por aluno. Como perto de um terço dos
alunos do básico chumba pelo menos uma vez, se
estimarmos que chumbam por ano cerca de 50
mil, isso perfaz 250 milhões de euros num ano.

The Education will be supported with 6,516.8
million euros, according to the proposed State
Budget for 2020. It comprises an increase of 1%
when compared to the execution foreseen for
2019. Even though the Executive has yet to
admit that the measure enshrined in the
Governmental programme of ending flunks in
basic and secondary school will save money,
the truth is that it does do that. Each flunk
costs the State, every year, five thousand euros
per student. Since almost a third of students
flunk at least once, if we estimate that every
year about 50 thousand were to flunk, that
would make 250 million euros in a year.

Em 2020, as dotações para o ensino
superior sobem 5%, mas uma parte
importante destina-se a compensar
universidades e politécnicos pela
perda de receita decorrente da baixa
das propinas, que em setembro passaram de 1.068 euros anuais para
856 euros. No total, as instituições
irão dispor de 1.160 milhões de euros
em 2020, mais 55 milhões de euros
do que em 2019, dos quais 31
milhões são para compensar as propinas. Contas feitas, a dotação orçamental restringe-se a mais 24 milhões.
O número está inscrito no Contrato de
Legislatura assinado entre o ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, o Conselho
de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP) e o Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos. No fundo são mais “uns
pós” face a 2019, mas insuficientes
para recuperar um setor com subfinanciamento crónico. “A manter-se
este ritmo de financiamento, somente
em 2027 conseguiremos atingir os
números de 2010”, afirma o presidente do Sindicato Nacional do Ensino
Superior, Gonçalo Velho, ao
Educação Internacional.

Funds for higher
education
In 2020, support for higher
education rise 5%, but an
important part is meant to
compensate universities and
polytechnics for the loss of
revenue caused by the decrease in
tuition which in September went

from 1,0689 euros per year to 856
euros. In total, institutions will
have 1,160 million euros in 2020, 55
million euros more than in 2019, of
which 31 million euros are meant
to compensate for tuition fees. All
things considered; the budget
increase is restricted to 24 million
euros more. The figure is
enshrined in the Legislature
Contract signed between the
minister of Science, technology
and Higher Education, Manuel
Heitor, the Council of Rectors of
Portuguese Universities (CRUP) and
the Coordinating Council of
Superior Polytechnic Institutions. In
truth, these are embellishments
when compared to 2019 and
insufficient to reanimate a
chronically underfunded sector. ‘At
this rate of financing, only by 2027
will we be able to meet the
targets for 2010’, claims the
president of the National Higher
Education Syndicate, Gonçalo
Velho, to International Education.
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Mais residências
universitárias

More student
residences

Este ano, vão arrancar obras
que se destinam a criar mais
4.700 camas a preços controlados para jovens que estudam
fora da área de residência –
uma iniciativa que se enquadra
no Plano Nacional para o
Alojamento no Ensino Superior
(PNAES). Lisboa lidera com
2.348 destas novas camas,
seguidas da região Norte,
incluindo o Porto, com 1.142. A
região centro beneficiará de
709 novas camas, o Alentejo de
282 e o Algarve de 200. A meta
do Executivo é duplicar na próxima década a atual oferta de
alojamentos para estudantes do
ensino superior a preços regulados, aumentando-a para 30
mil camas até 2030.
O PNAES envolve instituições
do ensino superior, autarquias e
outras entidades do Estado,
como pousadas da juventude,
infraestruturas militares, dioceses e misericórdias. A disponibilização de alojamento para os
estudantes do ensino superior
que se encontram deslocados
do local da sua residência é
considerada “essencial para o
alargamento e a democratização do acesso ao ensino superior”, assumidos como prioridades no Programa do XXI
Governo Constitucional.

This year will see the beginning
of construction works to
create another 4,700 beds at
controlled prices for youths
studying outside their area of
residence – an initiative
framed in the National Higher
Education Accommodation
Plan (PNAES). Lisbon is taking
the lead with 2,348 new beds,
followed by the Northern
region, including Oporto, with
1,142 beds. The centre region
will benefit from 709 new
beds, Alentejo from 282 and
the Algarve from 200. The
Executive’s goal is to double
the current offer in
accommodation for higher
education students at
regulated prices in the next
decade, increasing them to 30
thousand beds until 2030.
PNAES involves higher
education institutions,
autarchies and other State
entities, like youth hostels,
military infrastructures,
dioceses, and charities. The
offer of accommodation for
higher education students who
are away from their place of
residence is considered
‘essential to the enlargement
and democratization of access
to higher education’ taken on
as priorities in the programme
of the 21st Constitutional
Government.

Os chumbos
vão mesmo acabar?

Are flunks really
going to end?

O Ministério da Educação quer
acabar com os chumbos no
ensino básico. A novidade consta
do programa do Governo,
empossado em outubro e, no
geral, foi aplaudida pelos pais e
mal acolhida pelos professores.
Segundo o Governo, a medida
não visa poupar nas verbas, mas
sim eliminar de forma
administrativa a figura da
retenção, que dará lugar a um
programa que promova “a
aprendizagem de forma mais
individualizada, visando a
progressiva redução das
retenções”.

The Ministry of Education
wants to end flunks in basic
school. The novelty is featured
in the programme of the
Government that took office in
October and was, generally,
applauded by parents and
badly received by teachers.
According to the Government,
the measure does not seek to
save money but rather to
administratively eliminate
retention figures which will be
replaced by a programme
promoting ‘learning in a more
individualized way, so as to
progressively reduce
retentions’.

Aggressions to teachers
a public crime?

Crime público para agressões a professores?
A violência contra professores e funcionários das escolas está a aumentar e urge atuar. Nesse sentido, o SIPE - Sindicato Independente de
Professores e Educadores, presidido por Júlia Azevedo, pediu junto do
Ministério Público, Ministério da Justiça e Ministério da Educação o reconhecimento de crime público para agressões a professores realizadas
em contexto escolar. Isto permitirá que as autoridades judiciais ou policiais investiguem o crime mesmo que tenham conhecimento dele a partir
de uma notícia, sem qualquer tipo de de denúncia, embora qualquer
pessoa possa denunciá-lo e não apenas a vítima. Outra característica do
crime público é que o processo corre mesmo contra a vontade do titular
dos interesses ofendidos.
Atualmente, a violência contra professores é crime semipúblico. Na prática, isso significa, segundo o SIPE, “uma demora de quatro a cinco
meses no tratamento dos processos, resultando na sua maioria das
vezes em nada”.

Violence against teachers and
school workers is rising and
urgent action is required. In
this sense, SIPE – the Teachers
and Educators Independent
Syndicate requested that the
Public Ministry, Ministry of
Justice and Ministry of
Education acknowledge
aggressions against teachers in
a school context as public
crimes. This will allow judicial
or police authorities to
investigate the crime even if
they become aware of it from
a news story without any kind
of reporting, although anyone
can report it and not just the
victim. Another feature of
public crime is that the
prosecution runs even against
the wishes of the holder of the
offended interests.
Currently, violence against
teachers is a semipublic crime.
In practice, and according to
SIPE, that means ‘a delay of
four to five months in the
treatment of processes, in
most cases resulting in
nothing’.
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St. Peter’s International School –
A criar janelas de Oportunidade

OPINIÃO OPINION

2020, o ano
da continuidade

ANTÓNIO DE SOUSA PEREIRA
Reitor da Universidade do Porto

Continuidade é a palavra que
vem à cabeça quando se perspetiva 2020. Não se anteveem
grandes mudanças no país e
no mundo no próximo ano, o
que, por um lado, nos dá o
conforto da previsibilidade e,
por outro, inibe a esperança
na resolução de questões fundamentais.
No ensino superior, a renovação do “contrato para a legislatura” garante estabilidade no financiamento de universidades e
politécnicos. O aumento de verbas, quer para as instituições,
quer para a ciência e tecnologia,
é bem-vindo, mas não vai operar mudanças estruturais no sector. Parece-me, porém, positiva
a, lá está, continuidade da estra-

tégia governamental, em particular a aposta na internacionalização do ensino superior, na
captação de mais estudantes
(nomeadamente adultos), no reforço das sinergias entre investigação e empresas e na maior especialização da I&D.
Continuidade é, aliás, o que se
lê nas entrelinhas do OE 2020. A
austeridade não vai deixar de
condicionar as políticas públicas, mesmo que o “Ronaldo das
Finanças” mude de clube. Vamos, por isso, continuar a viver
com subfinanciamento em várias áreas, cativações orçamentais e carga fiscal elevada. Louve-se, contudo, o esforço para
reforçar a coesão social (aumento do salário mínimo, por exemplo), fixar talento (isenção parcial de IRS para jovens) e estimular a atividade empresarial
(benefícios fiscais ao lucro reinvestido).
Lá fora, o imbróglio do Brexit
e o arrefecimento económico
vão continuar a atormentar a
União Europeia, assim como as
pulsões separatistas (escoceses,
catalães, flamengos...). O populismo veio para ficar e só uma
derrota de Trump, no final do
ano, poderá ser game changer. ●

2020, the year of continuity
Continuity is the word that comes to mind when looking ahead
at 2020. No big changes for the country and the world are
foreseen for next year which, on the one hand, gives us the
comfort of predictability, and on the other, inhibits the hope that
fundamental issues will be solved.
In higher education, the renewal of the ‘legislature contract’
ensure the stability of funding for universities and polytechnics.
The increase of funds, be it for institutions, be it for science and
technology, is welcome but will not bring about structural
changes to the sector. However, it looks to that the, and there
we go again, continuity is a positive thing, particularly the
investment in the internationalization of higher education, the
attraction of more students (namely adults), the strengthening
of synergies between research and businesses and the greater
specialization in R&D.
Continuity is, in fact, what can be read between the lines of the
2020SB. Austerity will not stop to condition public policy, even if
the ‘Ronaldo of Finance’ changes club. We will, therefore,
continue to live with underfunding in several areas, budget
freezes and elevated tax burden. There ought to be praise,
though, for the efforts to bolster social cohesion (minimum
wage increase, for instance), attract talent (partial IRS
exemption) and stimulate business activity (fiscal benefits and
reinvested profits).
Abroad, the Brexit conundrum and economic cooldown will
continue to torment the European Union as will separatist urges
(Scottish, Catalan, Flemish, …). Populism has come to stay and
only a defeat of trump later this year could be a game changer. ●

TELMA LUÍS FRESTA

Head of the International Section
“Então, o que queres fazer no futuro?” “Em que área queres estudar?” “Queres estudar em Portugal ou no estrangeiro?” Os nossos
adolescentes são frequentemente bombardeados com perguntas
como estas, forçados a tomar uma
decisão que mudará as suas vidas,
com a tenra idade de 14 ou 15 anos.
O ato de escolher que curso seguir
no Ensino Secundário pode ser uma
perspetiva empolgante, mas também pode ser uma tarefa assustadora, especialmente para aqueles
que simplesmente não sabem que
caminho querem seguir. Por este motivo, manter mais opções em
aberto dará aos nossos alunos mais
tempo para explorarem as diferentes oportunidades disponíveis, enquanto desenvolvem competências
em áreas diferentes.
Devemos mesmo esperar que
alunos, numa idade ainda tão jovem, decidam de forma conscien-

te e informada uma área específica
ou, em alguns casos, três ou quatro
disciplinas? Técnicos de orientação
profissional e professores recebem
frequentemente alunos que simplesmente não conseguem decidir
se querem abdicar da área das ciências, ou deixar de explorar as expressões artísticas, ou desistir das
humanidades, apenas porque não
fazem parte do currículo oferecido.
Esta situação pode mesmo ser um
dilema para nossos adolescentes.
Um curso que oferece mais amplitude em termos de áreas disciplinares proporciona mais tempo
para os alunos decidirem o seu futuro, além de conhecerem melhor
os diferentes conteúdos e possíveis
perspetivas para o futuro. O IB Diploma Programme está estruturado
de forma a permitir que os alunos
estudem seis áreas disciplinares
diferentes, com o objetivo de educar jovens adultos multifacetados.
Durante o seu percurso, os alunos
aprofundam o seu conhecimento de
duas línguas, Matemática, Ciências
Experimentais, Ciências Sociais
e Artes, juntamente com as componentes nucleares: CAS, Teoria
do Conhecimento e Extended Essay. Com esta variedade de áreas de
aprendizagem, os alunos IB mantêm as suas opções em aberto.
Outros currículos poderão proporcionar um estudo mais profundo de áreas mais específicas, talvez mais adaptados para aqueles que têm uma ideia mais clara
do que desejam estudar no futuro. Podem aprofundar um conjun-

to fi xo de disciplinas, oferecendo
uma visão mais detalhada de uma
determinada área académica ou
profi ssional. No entanto, quando
a resposta para as perguntas, inicialmente colocadas, é “Não sei”,
é importante que as escolas criem
uma forma de aceder à informação
sobre as várias alternativas.
Não deverá ser feito apenas em
sala de aula. Existem outras formas, incluindo atividades em que
os alunos têm contacto com profi ssionais, feiras de Ensino Superior,
pequenos estágios através do trabalho de voluntariado ou visitas a
empresas.
Com tantas opções disponíveis
e um mercado de trabalho cada vez
mais diversificado, pedir a alguém
tão jovem que defina o seu futuro poderá ser considerado quase injusto. Cabe também à escola mostrar
aos alunos as diversas oportunidades
disponíveis, para ajudar a encontrar
as repostas às questões colocadas.

A resposta ao desaﬁo
da edição anterior é:
112+126+140+ … + 994 =
35392 (soma de todos
os números com 3
dígitos, múltiplos de 14)
126+168+ … + 966 =
11466 (soma de todos os
números com 3 dígitos,
múltiplos de 14 e de 21
simultaneamente)
35392 - 11 466 = 23926
(resposta ﬁnal).

St. Peter’s International School - Opening Doors of Opportunity
‘So, what do you want to do in the future?’ ‘What area
are you going to study?’ ‘Do you want to study in Portugal or abroad?’ Our teenagers are often bombarded
with questions like these as they are forced to make a
life-changing decision at the tender age of 14 or 15.
Choosing which Secondary School course to take can be
an exciting prospect, but also a daunting task, especially
for those who simply do not know which path they want
to follow in their adult lives. For this reason, keeping as
many doors open gives our teenagers more time to explore the different opportunities available to them, simultaneously providing them with skills and knowledge
in a variety of areas.
Should we really expect Middle Years students to knowingly select a speciﬁc area, or in some cases, three or
four subjects at such a young age? Careers guidance
ofﬁcers and teachers frequently hear students saying
they simply cannot decide whether they want to abdicate from science subjects, or not continue to explore
the arts, or give up a humanities subject, just because it
isn’t part of the course. This truly can be a dilemma for
our young teenagers.
A course that offers more breadth in terms of subject
areas gives students more time to decide on a particular area, as well as more insight into the different
contents and possible prospects for the future. The IB
Diploma Programme is structured in such a way that allows students to continue to study six different subject
areas, with the aim of nurturing well-rounded and versatile young adults of the future. IB DP students study
two languages, Mathematics, Experimental Sciences,
Social Sciences and the Arts, along with the core components: CAS, Theory of Knowledge and the Extended
Essay. With this array of areas of learning, IB students
undoubtedly keep their options open.
Other courses may provide more depth into particular

areas, preparing students for a more speciﬁc ﬁeld, perhaps more tailored for those who have a clearer idea of
what they want to study. They are able to specialize in
a ﬁxed set of subjects, giving students a more detailed
insight into a certain academic or professional career.
However, for those whose answers to the questions
above is “I don’t know”, it is important for schools to provide them with access to various alternatives.
It is not only in the classroom that this should be done.
There are various other initiatives that may be promoted,
including career days, in which students hear ﬁrst hand
from professionals, job and university fairs, actual work
experience through voluntary work and ‘shadowing’.
With so many options available, an enormous array of
alternatives in further education and an ever more diversiﬁed job market, asking someone so young to deﬁne
their future could almost be considered unfair. It is also
up to the school to show their students the array of opportunities available, to help them ﬁnd the answer to the
questions above.

The answer to the challenge
from the previous edition is:
112+126+140+ … + 994 = 35392 (sum of
all 3 digit numbers, multiples of 14)
126+168+ … + 966 = 11466 (sum of all
3 digit numbers, multiples of 14 and 21
simultaneously)
35392 - 11 466 = 23926 (ﬁnal answer).
Com o apoio de

https://st-peters-school.com/
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Do Quelhas para Copenhaga
From Quelhas to Copenhagen
Os alunos do ISEG vão poder estudar um semestre na Copenhagen Business School, uma das 57 instituições
no mundo creditadas com Triple-Crown. ISEG students will be able to study a semester
at the Copenhagen Business School, one of 57 Triple-Crown accredited institutions in the world.
ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

Soren Skou, CEO da Maersk, a
maior empresa de transporte
marítimo de mercadorias, e
Kasper Rorsted, CEO da Adidas,
são dois gestores europeus de
proa da atualidade e têm um
ponto em comum: ambos estudaram na Copenhagen Business
School (CBS).
A CBS é uma escola pública e
uma pérola no restrito grupo
das escolas de negócios mundiais, sendo uma das únicas 57
que no mundo se orgulham de
ter a tripla acreditação – Triple-Crown| CEMS: EQUIS (European Quality Improvement System), AMBA (Association of
MBAs) e AACSB (Association

to Advance Collegiate Schools
of Business).
Como pergaminho não é despiciendo. E está agora ao alcance
dos alunos do ISEG, graças a
uma parceria estabelecida entre
a centenária escola de economia
e gestão do Quelhas e a business
school dinamarquesa. Este acordo vai permitir a candidatura a
uma mobilidade bilateral de alunos na área de Gestão, com isenção do pagamento de propinas.
A parceria estabelecida representa mais um passo na estratégia de internacionalização do
ISEG que, sob a direção de Clara
Raposo, tem apostado de forma
clara e aumentado de forma significativa as possibilidades de
intercâmbio e mobilidade dos
seus alunos.
A CBS também integra a The

Global Alliance in Management
Education, vulgo CEMS. Os
membros desta aliança, que inclui 30 instituições académicas
de cinco continentes e envolve
76 parceiros empresariais e sete
parceiros sociai, partilham o
CEMS MIM. De que falamos?
De um mestrado de gestão, criado em 2005, que figura sistematicamente entre os dez melhores
do mundo segundo o “Financial
Times”.
Situada na capital da Dinamarca, Copenhaga, a CBS conta
com cerca de 20 mil alunos e
dois mil docentes, mais de metade dos quais estrangeiros. A
maior parte dos programas são
lecionados em inglês e os graus
académicos disponíveis têm, por
norma, um foco interdisciplinar
e internacional. ●

Soren Skou, CEO of Maersk, the largest maritime goods transportation
firm, and Kasper Rorsted, Adidas
CEO, are two top European managers and share one thing in
common: both studied at the Copenhagen Business School (CBS).
CBS is a public school and a pearl
in the select group of world business schools, being one of only 57
in the world to have attained triple
accreditation – Triple-Crown |
CEMS: EQUIS (European Quality Improvement System), AMBA (Association of MBAs) and AACSB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business).
Not an unenviable piece of paper.
And now it is within reach for ISEG
students thanks to a partnership
between the hundred-year-old
economics and business school of
Quelhas and the Danish business

school. This deal will allow for
applications to a bilateral mobility
for students in the area of Management, exempt from tuition fees.
The partnership represents one
step further in the internationalization strategy of ISEG which under
the direction of Clara Raposo has
been investing and significantly increasing possibilities for student
exchanges and mobility.
CBS is also part of The Global
Alliance in Management Education,
aka CEMS. The members of this
alliance which includes 30 institutions from five continents and involves 76 business partners and seven social partners share the CEMS
MIM. What does this refer to? A
Masters’ in management created in
2009 which is systematically listed
amongst the top 10 in the world according to the ‘Financial Times’. ●
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Preparar a Universidade
para o século XXI

TALENTO

Preparing the University for the 21st century
Está em curso a negociação dos fundos 2021-27, essenciais para financiar
as mudanças necessárias no ensino superior. O tempo escasseia.

Os desafios motivados pela
transformação digital e as alterações que esta vai continuar a
provocar a nível social e demográfico, nos padrões de vida e
nos conceitos do trabalho, exigem verbas para que as instituições do ensino superior possam
atuar. O novo quadro comunitário a negociar em Bruxelas é assim uma fonte de financiamento
fundamental para atingir este
desiderato.
“É necessário que o Governo
garanta o acesso efetivo das universidades às verbas europeias do
ciclo financeiro 2021-2027 da
União Europeia”, afirma Fontainhas Fernandes, presidente do
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).
Esta é, destaca o também reitor
da UTAD, a “única forma” das
instituições fazerem face aos investimentos necessários. “O
novo quadro de verbas europeias
deverá ser desenhado para dar
respostas expeditas a investimentos que só podem ser avaliados pela sua qualidade científica
intrínseca”.
Com a mudança como pano de
fundo, o CRUP vai dar seguimento já no início deste ano à
Convenção do Ensino Superior
2020/2030. A iniciativa, subordinada ao mote “é preciso preparar a universidade para o século
XXI”, vai desenrolar-se em três
sessões, dedicadas a três temas
distintos: renovação da oferta
pedagógica e inovação no ensino
até 2030; papel do ensino superior na coesão territorial; e novos modelos de governo das universidades.
O primeiro centra-se na oferta
e na necessidade de a adaptar à
nova sociedade digital e de conhecimento, o que obriga a grandes investimentos que terão de
ser feitos na próxima década. “As
mudanças vão ser enormes, tanto
a nível das metodologias de ensino e de investigação, como das
instalações e equipamentos”, salienta Fontainhas Fernandes.
A Convenção do Ensino Superior arrancou a 7 de janeiro de

2019 no ISCTE-IUL, seguindo-se sessões nas universidades de
Aveiro e do Porto. Foi desta reflexão conjunta que saíram as diretrizes do Contrato de Legislatura 2020-23 assinado entre o
Governo e as instituições de ensino superior. ● AR
Challenges motivated by digital
transformation and changes that it
will continue to bring about socially
and demographically in the patterns of life and concepts of work
require funds so that higher education institutions can act. The new
community board negotiated in
Brussels is thus a fundamental
source of funding in order for this
desideratum to be achieved.
‘It is necessary that the Government ensure effective access
for universities to the European
funds of the 2021-2027 European
Union financial cycle’, says Fontainha Fernandes, president of the
Council of Rectors of the Portuguese Universities (CRUP).
The rector of UTAD also
highlights that this is the ‘only way’
for institutions to make the necessary investments. ‘The new framework of European funds should
be executed so as to provide expedite answers to investments that

can only be assessed for their intrinsic scientific quality’.
With change as a backdrop, CRUP
will follow up on the 2020/2030
Higher Education Convention already in the beginning of the next
year. Under the slogan ‘it is necessary to prepare the university for
the 21st century’, the initiative will
take place over three sessions dedicated to three distinct themes:
renewing the pedagogical offer and
innovating in teaching until 230; the
role of higher education in territorial
cohesion; and new models of university management.
The first centres on the offer
and the need to adapt to a society
of digital knowledge, which requires big investments that will have
to be undertaken in the next decade. ‘Changes will be enormous be
it at the level of teaching and researching methodologies, be it in
facilities and equipment’, notes
Fontainhas Fernandes.
The Higher Education Convention took off on January 7th 2019
at ISCTE-IUL, with following sessions at the universities of Aveiro
and Porto. It was this collective reflection which led to the directives
of the Legislature Contract 2020-23 signed between the Government and higher education
institutions. ●

Aluno da UTAD recebe
Prémio REN

UTAD student receives
REN Prize

Tiago Ferreira Pinto, da Universidade
de Trás os Montes e Alto Douro,
venceu a primeira edição do Prémio
REN para melhor tese de doutoramento pelo seu trabalho “Apoio à
Decisão para os comportamentos
estratégicos dos agentes participantes nos mercados de energia elétrica”. O Prémio REN, criado em 1995,
voltou a distinguir as três teses de
mestrado mais inovadoras na área
da Energia, tendo Nuno dos Santos
Soares, da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP)
alcançado o primeiro lugar com uma
tese sobre a integração de energias
renováveis. Em segundo ficou
Guilherme Paraíso, do Técnico, com
um trabalho sobre redes de distribuição DC, enquanto o terceiro lugar foi
atribuído a Cláudio Pinto dos Santos,
da FEUP. João Carvalho e a Vasco
Campos, ambos da FEUP, receberam menções honrosas.

Tiago Ferreira Pinto, from the
University of Trás os Montes e Alto
Douro won the first edition of the
REN Prize for best doctoral thesis
for his work ‘Decision-making
support for strategic behaviours of
agents participating in electrical
energy markets’. The REN Prize,
created in 1995, once again awarded
the three most innovative Master’s
dissertations in the Energy area.
Nuno dos Santos Soares from the
Faculty of Engineering of the
University of Porto got first place
with a dissertation on the integration of renewable energies. Second
place went to Guilherme Paraíso,
from Técnico, and his work on DC
distribution networks and third
place went to Cláudio Pinto dos
Santos from FEUP. João Carvalho
and Vasco Campos, both from
FEUP, were awarded honourable
mentions.

Prémio IBM para
investigador do Técnico

IBM prize for researcher
from Técnico

Afonso Teodoro, doutorado em
Engenharia Eletrotécnica e
Computadores pelo Técnico, recebeu o Prémio Científico IBM 2019. A
investigação pretende melhorar a
informação que conseguimos extrair
de imagens ou fotografias. Com a
quantidade de aplicações que têm
por base imagens, desde deteção
automática de objetos ou pessoas,
videovigilância, diagnóstico automático de exames médicos, entre outras,
é crucial garantir que estas têm a
melhor qualidade possível, caso contrário podem comprometer tudo o
que é feito posteriormente. Manuel
Carneiro, investigador no Instituto de
Sistemas e Robótica da
Universidade de Coimbra, que apresentou um trabalho com aplicabilidade do domínio da saúde, baseado
num sistema inovador de
Eletroencefalografia (EEG), foi distinguido com uma menção honrosa.

Afonso Teodoro, who holds a PhD in
Electrotechnical and Computers
Engineering from Técnico was awarded the IBM 2019 Scientific Prize.
The research seeks to improve the
information we can extract from
images or photographs. With the
amount of apps based on images,
from the automatic detection of
objects or people to video surveillance and the automatic diagnosis of medical examinations, among
others, it is crucial to ensure that
images have the best possible quality, otherwise they might compromise all that comes after. Manuel
Carneiro, researcher at the Systems
and Robotics Institute of the
University of Coimbra, who presented a work with applicability to the
health domain based on an innovating Electroencephalography (EEG)
system was given an honourable
mention.

Foto cedida IST

Negotiations are ongoing regarding funds for 2021-27, essential to fund
the necessary changes in higher education. Time is running out.
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Experiência de alunos
da UCoimbra
rumo à estratosfera
Experiment by UCoimbra students headed toward the stratosphere
“Stratospolca” vai ser testada à boleia do balão BEXUS 31, no âmbito de um programa da Agência
Espacial Europeia dirigido às Universidades. ‘Stratospolca’ to be tested aboard the BEXUS 31 balloon in the
context of a European Space Agency programme geared toward Universities.
ANA PINA
apina@jornaleconomico.pt

Kiruna, na Suécia, vai ser a rampa
de lançamento do balão BEXUS
31, integrado no 13º ciclo do programa de experiências com foguetões/balões para estudantes universitários REXUS/BEXUS Rocket and Balloon Experiments
for University Students, promovido pela Agência Espacial Europeia
(ESA).
À boleia do BEXUS 31 irá a experiência científica “Stratospolca”,
desenvolvida por um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de

Coimbra (FCTUC), resultado de
uma colaboração entre a Secção de
Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica
de Coimbra e o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental
de Partículas de Coimbra.
A “Stratospolca” tem como objetivo “medir, em função da altitude,
a radiação de fundo da estratosfera
no comprimento de onda dos raios
gama. Através de uma técnica inovadora de medida, será possível calibrar e reduzir com maior eficiência o ruído dos futuros telescópios e
polarímetros de raios gama a lançar
em missões de balão de maior dimensão ou em satélites”, decifra
Rui Curado Silva, docente e inves-

tigador da FCTUC que supervisiona a equipa.
Entusiasmado, explica que os resultados vão contribuir para “melhorar a sensibilidade dos futuros
telescópios que observam o céu no
comprimento de onda gama. Neste
comprimento de onda, o céu revela-nos os fenómenos mais energéticos e cataclísmicos do Universo,
como supernovas, pulsares, o centro das galáxias ou o colapso de estrelas”.
Os portugueses foram chamados a bordo após um rigoroso
processo de seleção. André Neves,
Bárbara Matos, Henrique Neves,
Hugo Costa, Inês de Castro, Joana
Pereira, José Sousa e Maria Inês

Ferreira são os estudantes que vão
receber formação com profissionais da Agência Espacial Europeia, para participarem no desenvolvimento e montagem do dispositivo na plataforma de balão
daquela agência.
Rui Curado Silva salienta ainda
que esta iniciativa “constituirá uma
mais-valia para a aquisição de competências técnicas e científicas no
domínio da instrumentação e das
ciências espaciais”. A estratosfera é
o limite para os alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, que irão
assistir ao lançamento do BEXUS
31 previsto para os meses de setembro e outubro de 2020. ●

Kiruna, in Sweden, will serve as a
launching pad for the BEXUS 31 balloon, integrated in the 13th cycle of
the experiments with balloons/rockets programme for university students entitled REXUS/BEXUS – Rocket and Balloon
Experiments for University Students and promoted by the European Space Agency (ESA).
Hitching a ride from the BEXUS 31
is the ‘Stratospolca’ scientific experiment developed by a group of students from the Faculty of Sciences
and Technology of the University of
Coimbra (FCTUC). It is the result of
a collaboration between the Astronomy, Astrophysics and Astronautics Section of the Coimbra Students’ Union and the Coimbra Instrumentation and Experimental and
Particle Physics Laboratory.
The goal of ‘Stratospolca’ is to
‘measure in terms of altitude the
background radiation of the stratosphere in the Gamma ray wavelength. Through an innovative measuring technique, it will be possible
to calibrate and reduce the noise of
future telescopes and Gamma ray
polarimeters to be launched on
balloons of a greater size or rockets
with greater efficiency’, explains Rui
Curado Silva, FCTUC lecturer and
researcher supervising the team.
Excited, he explains that the results will contribute to ‘improve the
sensitivity of future telescopes observing the sky on Gamma wavelength. On this wavelength, the sky
reveals us the most energetic and
cataclysmic phenomena in the Universe, like supernovas, pulsars, the
centres of galaxies or the collapse
of stars’.
Portuguese were called for the
project after a rigorous screening
process. André Neves, Bárbara Matos, Henrique Neves, Hugo Costa,
Inês de Castro, Joana Pereira, José
Sousa and Maria Inês Ferreira are
the students who will be getting
training as professionals of the European Space Agency, as well as
participating in the development
and assembly of the device on
agency’s balloon platform.
Rui Curado Silva also highlights
that this initiative ‘will constitute an
added benefit for the acquisition of
technical and scientific skills in the
domain of instrumentation and
space sciences’. The stratosphere is
the limit for the students of Faculty
of Sciences and Technology of the
University of Coimbra who will be
watching the launch of the BEXUS
31 scheduled for the months of
September and October 2020. ●
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O novo homem do leme é engenheiro mecânico
New man at the wheel is mechanical engineer
Rogério Colaço tomou posse e definiu as prioridades da sua direção. Rogério Colaço took office and set the priorities of his management.
O Conselho de Gestão do Técnico integra como vice-presidentes:
Alexandre Francisco (Assuntos
Académicos), Fátima Montemor
(Investigação e Assuntos Internacionais), Fernando Mira da Silva
(Informática), Helena Galhardas
(Campus Tagurpark), Helena Geirinhas Ramos (Assuntos Administrativos), Isabel Dias (Finanças), José Marques (Campus Tecnológico
e Nuclear), Luís Correia (Parcerias
Empresariais e Técnico +), Pedro
Amaral (Instalações e Equipamentos), bem como o administrador
Nuno Pedroso. ● AR
Técnico has a new president. Rogério Anacleto Cordeiro Colaço, full
professor at the Department of Mechanical Engineering, in the Scientific Field of Mechanical Project and
Materials in Engineering, will be at
the helm of the largest engineering
school in the country until 2023.
He took office on January 2nd
with a speech marked by an optimist and confident tone. Specifi-

Foto cedida IST

O Técnico tem novo presidente.
Rogério Anacleto Cordeiro Colaço,
professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica,
Área Científica de Projeto Mecânico e Materiais em Engenharia, vai
estar ao leme da maior escola de engenharia do país até 2023.
Empossado no dia 2 de janeiro,
pautou o seu discurso por um tom
otimista e de confiança. Defendeu,
nomeadamente, o aumento da participação em grandes projetos nacionais e internacionais, como forma de obtenção de receitas próprias
pelas instituições de ensino superior, e a diminuição das barreiras
burocráticas que os investigadores
sentem durante a execução material
e financeira de projetos.
No documento estratégico à sua
candidatura, Rogério Colaço deixava
bem claro um compromisso de continuidade: “Continuaremos o trabalho iniciado pela anterior direção, no
respeito pela autonomia das comissões científicas de curso, estruturas e
departamentos envolvidos”.

cally, he defended an increased
participation in big national and international projects as a means of
higher education institutions obtaining their own revenues, as well as
the diminishing of bureaucratic barriers that researchers feel during
the material and financial execution
of projects.
In the strategic document of his
candidacy, Rogério Colaço made

ISEG

Paulo Soeiro de Carvalho vai
liderar o mais antigo MBA do país
Paulo Soeiro de Carvalho to lead oldest MBA in the country
ISEG continua a apostar forte no seu MBA e ambiciona transformá-lo numa “experiência de formação executiva visonária”. ISEG continues to invest strongly in its MBA and
seeks to transform it into ‘a visionary executive training experience’.
A 37ª edição do MBA ISEG terá início em setembro próximo e já com
um novo diretor executivo: Paulo
Soeiro de Carvalho, que sucede a Jorge Gomes. Na presidência do Conselho Estratégico do programa estará
Jorge Marrão, partner da Deloitte.
Professor associado com doutoramento em Lyon, Paulo Soeiro de
Carvalho detém vasta experiência
profissional nas áreas de empreendedorismo, inovação e estratégia,
incluindo projetos em empresas
como a Bosch, Brisa, Celfocus,
EDP, Fiat, GALP e Sonae, além da
Direção de Economia e Inovação da
Câmara Municipal de Lisboa e a
vice-presidência da Lispolis.
O MBA do ISEG é o mais antigo
do país e o único da Universidade
de Lisboa, contando com mais de
mil profissionais formados desde a
sua criação, em 1984.

Acreditado pela AMBA, o programa é há muito uma grande
aposta da centenária escola do Quelhas, que Clara Raposo, a presidente, quer reforçar. “Queremos transformar o MBA do ISEG numa experiência de formação executiva visionária, que seja inovadora e competitiva, não apenas em Portugal,
mas também a uma escala internacional”, afirma. ●
The 37th edition of the ISEG MBA
takes off next September and already has a new executive director:
Paulo Soeiro de Carvalaho, who replaces Jorge Gomes. Presiding over
the Strategic Council of the programme will be Jorge Marrão,
partner of Deloitte.
An associate professor with a doctorate from Lyon, Paulo Soeiro de
Carvalho holds a vast professional

experience in the areas of entrepreneurship, innovation and strategy, including projects in businesses such
as Bosch, Brise, Celfocus, EDP, Fiat,
GALP and Sonae, as well as the
Board of Economy and Innovation of
the Town Hall of Lisbon and the vice-presidency of Lispolis.
ISEG’s MBA is the oldest in the
country and the only one offered by
the University of Lisbon, comprising
over one thousand graduate professionals since its creation in 1984.
Accredited by AMBA, the programme has long represented a great
investment to the hundred-year-old
school of Quelhas, which president
Clara Raposo seeks to bolster. ‘We
want to transform the MBA at ISEG into
a visionary executive training experience; for it to be innovate and competitive, not just in Portugal, but also on an
international scale’, she states. ●

his commitment to continuity
very clear: ‘We will continue the
work initiated by the previous
board, in what concerns the autonomy of degree scientific councils, structures and departments
involved’.
Serving as vice-presidents at the
Management Board of Técnico are:
Alexandre Francisco (Academic
Affairs), Fátima Montemor (Re-

search and International Affairs),
Fernando Mira da Silva (IT), Helena
Galhardas (Tagurpark Campus), Helena Geirinhas Ramos (Administrative Affairs), Isabel Dias (Finance),
José Marques (Technological and
Nuclear Campus), Luís Correia (Business Partnerships and Técnico +),
Pedro Amaral (Facilities and
Equipment), as well as administrator Nuno Pedroso. ●
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CURSOS LIVRES | FREE COURSES

Como se diz “olá” em coreano?
How do you say ‘hello’ in Korean?

UMinho vai lançar este semestre cursos livres de línguas em 12 idiomas. Dos mais previsíveis aos mais exóticos. UMinho is
launching several language courses for a total 12 tongues. From the most predictable to the most exotic.
ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

O BabeliUM – Centro de Línguas
da Universidade do Minho é uma
babel dos tempos modernos. Babel no sentido da diversidade dos
idiomas que oferece, para dotar os
participantes de mais competências linguísticas e para lhes proporcionar um conhecimento mais
profundo das respetivas culturas.
A pioneira na introdução de
cursos livres de línguas e culturas
estrangeiras para o público em
geral no ensino superior em Portugal, aposta no ensino de 12 línguas este semestre, nos seus campos de Gualtar, em Braga, e Azurém, em Guimarães.
Além das línguas mais previsíveis, como espanhol, francês, inglês, italiano e alemão, também
propõe cursos de língua japonesa,
coreana, árabe, russa e galega,

bem como língua gestual portuguesa e português língua estrangeira (PLE).
As inscrições já estão abertas e
o início das aulas está previsto
para meados de janeiro, decorrendo até maio ou julho, consoante os níveis de aprendizagem
(A1 a C1) e as modalidades (anual,
semestral e intensivo). Os cursos
são lecionados por falantes nativos dos idiomas disponibilizados,
com formação e experiência de
docência.
A UMinho ensina português a
estrangeiros há 27 anos. E o ritual
mantém-se: os cursos anual e semestral de PLE arrancam a 3 de
fevereiro e a 2 de março. Existe
ainda a possibilidade de uma formação intensiva de 72 horas no
mês de julho. Regra geral, a procura é grande e os alunos são
oriundos dos quatro cantos do
mundo: Iraque, Colômbia, China,
Tanzânia, Egipto e EUA são ape-

nas alguns exemplos. As formações incluem avaliação e certificação de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas (QECRL).
O BabeliUM nasceu a 26 de setembro de 2009, Dia Europeu das
Línguas, e além de projetos de
formação e promoção do multilinguismo e das culturas, também
disponibiliza serviços de tradução, interpretação, legendagem e
revisão de textos, quer no âmbito
académico, quer para a comunidade em geral. ●

BabeliUM – University of Minho
Language Centre is a modern-day
babel. Babel in the sense of the
sheer diversity of languages on
offer, to endow the participants
with more linguistic skills and offer
them a deeper knowledge of the
respective cultures.

A pioneer in the introduction of
foreign languages and cultures
courses for the general audience in
higher education in Portugal, UMinho is investing in the teaching of
12 foreign languages this semester,
on its Gualtar campus in Braga, and
Azurém campus in Guimarães.
As well as more predictable languages like Spanish, French, English, Italian and German, the university is also offering Japanese,
Korean, Arabic, Russian and Galician
language courses as well as Portuguese sign language and Portuguese
as a foreign language (PLE).
Registration is open and classes
are set to take off in mid-January,
running until May or July, according
to the different levels of learning
(from A1 to C1) and the modality
(annual, semesterly and intensive).
The courses are taught by native
speakers of the languages on offer,
with qualifications and teaching experience).

UMinho has been teaching Portuguese to foreigners for 27 years.
And the ritual remains: the annual
and semesterly PLE courses take
off on February 3rd and March 2nd.
There is also the option of going
with an intensive 72-hour course in
the month of July.
Generally speaking, demand is
high and students come from the
four corners of the world: Iraq, Colombia, China, Tanzania, Egypt and
the USA are but a few examples.
Courses include assessment and
certification according to the
Common European Framework of
Reference for Languages (CEFRL).
BabeliUM was born on December
26th 2009, the European Day of
Languages, and as well as courses
and programmes promoting multilingualism and cultures, it also
offers translation, interpreting, subtitling and text revision services, be
it in the academic context of for the
wider community. ●
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Politécnicos abrem
portas a estudantes
de Macau
Polytechnics open doors to students from Macau

Protocolo permite que exame de acesso ao ensino superior de Macau também seja válido para ingressar em
Portugal. Agreement makes it so admission exam for
Macau higher education is also valid to enter higher education in Portugal.
O Conselho Coordenador de Institutos Superiores Politécnicos
(CCISCP) e o Instituto Politécnico
de Macau (IPM) assinaram, esta
quinta-feira, um protocolo de colaboração. Na prática, o que acontece é que os alunos realizam um
exame unificado de acesso às instituições do ensino superior de Macau, e este também lhes permite
ingressar nos estabelecimentos
públicos de ensino superior politécnico afiliados do CCISP, num
total de 24 instituições.
Paralelamente, representantes
das duas instituições de ensino superior apresentaram a 4.ª edição do
Concurso Mundial de Chinês-Português. Em três edições, a iniciativa
mobilizou 1.000 alunos e docentes
das instituições de ensino superior
de Macau, do interior da China e
dos países de língua portuguesa,
que se decompuseram em 380 equipas participantes. A equipa vencedora receberá um prémio monetário no valor de 15 mil euros.
O concurso tem três grandes objetivos: 1. fortalecer e aperfeiçoar as
técnicas de tradução chinês-português através do intercâmbio entre
estudantes das instituições de ensino superior de todo o mundo; 2.
desenvolver a formação de tradutores profissionais; e 3. colocar em
prática os conteúdos lecionados e
os resultados da investigação científica na área dos estudos de tradução em Macau, no interior da China e nos países lusófonos.
O protocolo de colaboração entre
o CCISCP e o IPM é mais um passo
no processo de internacionalização
dos Politécnicos portugueses e
umestreitar de relações com um território onde a língua portuguesa ainda desempenha um papel relevante.
Com um universo estudantil de
3.270 alunos no ano letivo de
2018/2019 e o chinês, o portuguê e
o inglês como línguas de ensino, o
IPM oferece 22 licenciaturas, nove
mestrados e dois programas de
doutoramento. Trata-se de uma
instituição pública fundada em
1991. ● AP/AR

This Thursday, the Coordinating
Council of Higher Polytechnic Institutes (CCISP) and the Macau Polytechnic Institute (IPM) signed a cooperation agreement. In practice, what
will happen is that students will undertake a unified access exam to the
higher education institutions of Macau, and this exam will also allow
them to enroll in public polytechnic
higher education institutions affiliated with the CCISP, which comprises
a total 24 institutions.
Simultaneously, representatives
from two higher education institutions presented the 4th edition of
the World Chinese-Portuguese
Contest. Over three editions, this
initiative has mobilized 1,000 students and teachers from higher
education institutions in Macau,
from the interior of China and from
Portuguese-speaking countries, divided into 380 participating teams.
The winning team will receive a
monetary award of 15 thousand
euros.
The contest has three big objectives: 1. To strengthen and perfect
Chinese-Portuguese translation techniques through the exchange of
students from higher education
institutions across the world; 2. To
develop the instruction of professional translators; and 3. To put into
practice the contents taught, as
well as the results of scientific research in translation in Macau, the
interior of China and the countries
of Lusophony.
The cooperation agreement
between CCISP and IPM is a further
step in the process of internationalization of Portuguese Polytechnics
and a strengthening of relations
with a territory where the Portuguese language still fulfils a relevant
role.
With as universe of 3,270 students enrolled in 2018/2019 and
the Chinese, Portuguese and English tongues as teaching languages, the IPM offers 22 degrees, nine
Master’s and two doctoral programmes. It is a public institution
founded in 1991. ●

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA | ACADEMIC ASSOCIATION

Aproximar a classe
médica da comunidade
Bringing physicians and community together

Aluna da UMinho é a nova dirigente dos estudantes de Medicina
e já definiu as principais linhas de ação. UMinho student is new manager
of Medicine students and already has her priorities set.
“A classe médica é vista como uns
suprassumos e os estudantes de
Medicina como algo à parte no ensino superior. Não é a realidade. Se
calhar era assim há 30 anos... Queremos aproximar-nos da comunidade e fazer uma chamada de atenção não só à classe política ou à
classe estudantil, mas também à
sociedade”.
Mar Mateus da Costa, a nova
presidente da Associação Nacional
de Estudantes de Medicina
(ANEM), quer estreitar a ponte entre a classe médica e a comunidade.
Para isso, a aluna do 6.º ano do
Mestrado Integrado em Medicina
na Universidade do Minho propõe-se reforçar a participação ativa
daquela estrutura representativa de
12 mil estudantes na política educativa nacional. Na sua lista de prioridades figuram ainda os outros cursos da área da saúde, cujos problemas quer ajudar a identificar.

Mar, de 24 anos, natural de Setúbal, promoveu a iniciativa “Minho
Medical Meeting”, presidiu ao Núcleo de Estudantes de Medicina da
UMinho e integra a estrutura da
ANEM desde 2016, onde foi senadora, tesoureira e presidente do
conselho fiscal. É a terceira aluna da
UMinho a liderar aquela associação, depois de Cláudia Melo e Alberto Silva. ● AR
‘The medical class is seen as some
sort of enlightened group and medical students as something aside
higher education. This does not correspond to reality. Maybe it was so
30 years ago… We want to bridge
the gap to the community and
attract the attention not only of politicians or the student class, but also of society’.
New president of the National
Medical Students Association

(ANEM) Mar Mateus da Costa wants
to bridge the gap between the medical class and the community. For
that, the 6th year student of the Integrated Masters’ in Medicine at the
University of Minho sets herself the
goal of strengthening the active
participation of the institution representing 12 thousand students in
the national educational policy. Also
in her list of priorities are the other
degrees in the healthcare area,
whose problems she wants to help
identify.
Mar, 24 years old and born in Setúbal, promoted the ‘Minho Medical
Meeting’ initiative, presided over the
UMinho Medical Students Nucleus
and is part of ANEM since 2016,
where she has served as senator,
treasurer and president of the fiscal
board. After Cláudia Melo and Alberto Silva, she is the third student
from UMinho to head that association. ●
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