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A vida pós-Covid nos 
mestrados e nos MBA

A pandemia de covid-19 está a transformar todos os setores e o da Educação 
não é exceção. As instituições de ensino superior nacionais, em particular as 
escolas de negócios, foram obrigadas a adaptar rapidamente a sua formação 

às novas exigências. E muitas mudanças vieram para ficar. É o caso dos 
sistemas híbridos, que conjugam aulas presenciais e à distância, mas há 

também ofertas inovadoras, como um MBA totalmente digital
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O médico oftalmologista Luís Torrão tinha há 
vários anos vontade de fazer um MBA, mas foi 
graças à pandemia que decidiu avançar. Desde 

outubro, é aluno do primeiro Masters of Business Ad-
ministration (MBA) totalmente digital em Portugal - o 
The Digital MBA, da Porto Business School (PBS), cuja 
oferta continua a passar também pelos tradicionais 
MBA’s executivo e internacional. 

“A pandemia e o facto de ter surgido o MBA digital 
foram a faísca necessária para avançar”, confessa o clínico 
de 45 anos, indicando como fator decisivo para a sua 
escolha “o formato mais flexível e com competências 
mais orientadas para o mundo digital”. E garante que o 
‘networking’, tão importante neste tipo de programas, 
não foi prejudicado. Há mais reuniões e encontros di-
gitais “porque não existem os constrangimentos de se 
deslocar ou sair de junto da família”, explica.

O The Digital MBA – que já estava a ser preparado, 
mas cuja concretização foi antecipada devido à pan-
demia - conta com uma turma de 35 alunos, a maioria 
dos quais portugueses espalhados pelo mundo, mas 
também do Interior do País, “pessoas que queriam um 
MBA em português, em Portugal, e que não tinham 
alternativas”, explica a diretora do curso, Rosário Mo-
reira. “Não devemos perder os nossos afetos, o contacto 
físico com os colegas. O que eu digo é que o digital é 

diferente. Não é melhor nem pior”.
Já a diretora executiva do The Lisbon MBA Católi-

ca|Nova, Maria José Amich, afirma manter o foco no 
programa presencial. No entanto, destaca como um 
aspeto positivo da transição forçada, mas temporária, 
para o online “o enorme reforço de webinars com 
executivos de topo” a nível global. “Conseguimos ter 
a presença de pessoas que de outra forma não seria 
possível. Além disso, afirma, “os professores estão 
também disponíveis online para responder a questões e 
fazer reuniões com os alunos, e isso não era tão usual”.

PANDEMIA AUMENTA PROCURA
Tendo em vista a melhoria das capacidades de gestão, 
assim como salários mais altos, a formação executiva 
continua a fazer todo o sentido e, segundo Maria José 
Amich, a crise económica provocada pela pandemia 
não teve qualquer reflexo negativo na adesão dos alu-
nos ao The Lisbon MBA, que engloba dois programas 
- internacional e executivo - numa colaboração entre 
a Nova BSE, a Universidade Católica de Lisboa e o MIT 
Sloan, e é “o único em Portugal que está no ranking 
do Financial Times e do The Economist”. Quando há 
situações de crise, “a formação executiva, nomeada-
mente os MBA, funciona em contra-ciclo e temos tido 
um aumento substancial de procura”. 

“Não devemos 
perder os nossos 

afetos, o contacto 
físico com os 

colegas. O digital 
é diferente, não é 

melhor nem pior” 

ROSÁRIO MOREIRA
Diretora do  
The Digital MBA

Alguns números

17.490 
estudantes concluíram o mestrado em 
2019 – último ano para o qual existem dados 
disponíveis, segundo a Pordata. Além destes, 
foram 8.279 os alunos com mestrado integrado, 
2.103 os que concluíram o doutoramento  
e 2.055 os que concluíram um curso  
de especialização. 

2,3% 
(109,7 MIL PESSOAS)
foi quanto diminuiu a população empregada, 
quando se compara o ano de pandemia 
covid-19 - do 2.º trimestre de 2020 ao 1.º 
trimestre de 2021 - com o ano precedente, 
revelam os dados do Instituto Nacional de 
Estatística.
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Para lá de todas as mudanças temporárias a que 
os confinamentos obrigaram, para estes alunos a 
experiência de fazer um MBA já é e continuará a ser 
diferente. Sobre as transformações que irão perdurar, 
Rosário Moreira salienta por exemplo, que “cada vez 
mais os conteúdos repetíveis são entregues de forma 
assíncrona, sendo o tempo com o professor um tempo 
de qualidade para a turma, no qual é possível construir 
conhecimento em cima do que já foi visto”. 

Quanto às organizações, Maria José Amich afirma 
que a pandemia mudou quase tudo, praticamente de um 
dia para o outro: “a forma como trabalhamos, a forma 
como comunicamos, a forma como adquirimos os bens, 
o tipo de bens que adquirimos”. A digitalização veio
para ficar e “ou as empresas se adaptam e transformam
os seus modelos de negócio ou não irão sobreviver”.

Mas há também no ensino superior cursos que 
passaram praticamente ao lado da pandemia e não 

precisaram de fazer grandes adaptações. É o caso do 
Mestrado em Gestão de Turismo Sustentável do Poli-
técnico de Leiria. Reestruturado em 2013, passou “a ser 
lecionado em inglês e em regime b-learning” (blended 
learning ou sistema híbrido), uma vez que articula o 
ensino à distância com o presencial”, explica o diretor 
do mestrado, João Paulo Jorge.  

Aos 38 anos, Sílvia Cláudio, profissional de hotela-
ria a frequentar este mestrado, realça o “contacto com 
colegas estrangeiros”, a grande maioria neste curso, e 
o b-learning, que lhe permitiu “uma melhor gestão de
tempo em conciliação com o trabalho a tempo inteiro”.
E, acrescenta, “se, por um lado, o b-learning não per-
mitiu um contacto tão presencial com professores e
colegas, o que poderia ser um aspeto menos positivo,
por outro, e em contexto de pandemia, penso até que
já estávamos preparados para desenvolver o trabalho
de uma forma mais autónoma”.
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Não se esqueça  
de olhar à volta!

O P I N I Ã O

“Pós-Graduação, Curso de 
Especialização, Mestrado ou MBA: 
são vários os caminhos possíveis 
no pós-Licenciatura. Para além 
do conhecimento técnico e teórico 
que vão dar-lhe o pensamento 
crítico, estas formações têm outro 
importante papel:  
o networking”.

HENRIQUE PIRES

Subdiretor do ISAG  
– European Business

School

P ós-Graduação, Curso de Especiali-
zação, Mestrado ou MBA: são vários 
os caminhos possíveis no pós-Licen-

ciatura. Para além do conhecimento técnico 
e teórico que vão dar-lhe o pensamento crí-
tico, estas formações têm outro importante 
papel: o networking. Os seus colegas de sala 
(seja física, virtual ou híbrida) estão ou vão 
estar noutras empresas, áreas de negócio ou 
setores. Poderão vir a ser paceiros ou concor-
rentes e, mesmo que as suas empresas nunca 
se cruzem, vão cruzar-se ideias, contactos e 
visões que vão alargar não só a sua rede como 
os horizontes da sua profissão.

“A formação contínua tem o importante 
papel de atualização de competências, mas 
também de renovação da rede de contactos e 
isso não se limita aos pares. Também o corpo 
docente, que deve ser altamente especiali-
zado e experiente, é fundamental”, avança 
Henrique Pires, Subdiretor do ISAG – Eu-
ropean Business School, relembrando ainda, 
relativamente aos programas executivos, que 
os mesmos “devem proporcionar aos estu-
dantes a oportunidade de contactarem com 
profissionais e empresas de renome para que 
conheçam as melhores práticas aplicadas no 
mercado, algo que deve acontecer tanto em 
ações integradas nas unidades curriculares 
como em seminários, workshops ou outros 
momentos de aprendizagem e, claro, ne-
tworking”. 



http://www.ulusiada.pt/
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Um ano de 
metamorfose digital

A pandemia de covid-19 acelerou fortemente várias tendências que já estavam em 
marcha, como o comércio eletrónico, o teletrabalho e a automação, e a rapidez 
com que estas mudanças ocorreram teve um impacto profundo no mercado de 

trabalho. Falámos com vários especialistas para perceber quais serão as profissões 
com maior empregabilidade e as competências mais valorizadas

A transformação digital e a transição climática

LUÍS MIGUEL 
RIBEIRO
Presidente 
da AEP

Para o presidente da Associação Em-
presarial de Portugal (AEP), Luís Miguel 
Ribeiro, a crise sanitária veio realçar 
algumas necessidades, por exemplo 
na área da saúde, e acelerar “trans-
formações que já constituíam um 
desafio pré-pandemia, como é o caso 
da transição digital”. E mostrou, de 
forma muito evidente, “a necessidade 
de sabermos lidar com cenários de ele-
vada incerteza, de tomar decisões no 
curtíssimo prazo, sem negligenciar o 
médio e longo prazo, designadamen-
te em termos de sustentabilidade”. 
À transformação digital junta-se “a 
transição climática, onde temas como 
a descarbonização, a economia circular 
e a responsabilidade social são fatores 
que influenciam toda a cadeia de valor 
e delimitam as agendas prioritárias dos 
países, das empresas e, consequente-
mente, das saídas profissionais”. Luís 
Miguel Ribeiro salienta que os estudos 
apontam para uma evolução acelerada 
das profissões - quer as emergentes 
quer as consideradas em declínio e que 

deixarão de existir -, “o que impõe um 
enorme desafio quanto às qualificações 
e competências necessárias”. As crian-
ças que entram hoje na escola “poderão 
vir a ter um tipo de emprego que hoje 
ainda não existe”, alerta. 

De acordo com o presidente da AEP, 
um maior potencial de empregabilida-
de está, portanto, “fortemente correla-
cionado com as áreas mais inovadoras 
do ponto de vista tecnológico, como a 
inteligência artificial, a robótica, a bio-
tecnologia, entre outras, com amplas 
implicações no desenvolvimento dos 
negócios. A quarta revolução in-
dustrial, a dinâmica demográfica 
e as alterações no perfil dos 
consumidores ditarão, segu-
ramente, um impacto muito 
significativo no potencial de 
empregabilidade”, garante. 
Aumenta também a neces-
sidade de competências 
mais transversais que são 
“essenciais para a apren-
dizagem ao longo da vida e 

para facilitar a entrada e permanência 
no mercado de trabalho”, como, por 
exemplo, as competências digitais, a 
capacidade de resolver problemas, o 
empreendedorismo, a criatividade e 
o pensamento crítico, a capacidade de 
‘aprender a aprender’, a flexibilidade 
cognitiva, a inteligência emocional, e 
a capacidade do trabalho em equipa”.
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Flexibilidade é essencial

CARLA 
REBELO
CEO da 
Adecco 
Portugal

A aceleração do digital é a transforma-
ção mais evidente decorrente da pan-
demia, na opinião da CEO da Adecco 
Portugal, consultora especializada em 
soluções de recursos humanos. Esta 
transformação era já uma tendência 
no mercado de trabalho, “mas impac-
tou percursos de carreira e o futuro 
do trabalho de forma exponencial”.  
A ‘tecnologização’ “mudou vidas, con-
ceitos e modelos de negócio”, observa. 
E a realocação dos recursos criou um 
novo paradigma em que a flexibilida-
de, nomeadamente dos perfis profis-
sionais, se torna essencial. Na era pós 
covid-19, os empregadores estarão 
mais atentos a perfis híbridos, capazes 
de se adaptar a vários tipos de funções. 
Carla Rebelo destaca, por isso, estes 
perfis - alguém “polivalente e com 
uma visão mais holística de uma or-

ganização que possa preencher vários 
papéis – como tendo maior potencial 
de empregabilidade. Mas também 
serão muito procurados profissio-
nais como especialistas em marketing 
digital, designers gráficos/criativos, 
consultores de marketing e pessoas 
ligadas às Tecnologias de Informação. 

Os estudantes devem apostar na 
formação ao longo da vida, um 
“‘cartão de visita’ para o merca-
do de trabalho no que toca às 
competências técnico-profis-
sionais (ou hard skills)”. Até 
porque pelo menos “30% 
das competências adquiridas 
hoje estarão obsoletas daqui 
a quatro anos”, alerta. Mas as 
competências pessoais (soft 
skills) é que são diferencia-
doras no primeiro contacto 

com o mercado de trabalho. Uma 
atitude positiva, empatia, flexibili-
dade e capacidade de adaptação são 
fundamentais.

Desemprego jovem é o mais afetado
A taxa de desemprego está a 
recuperar do impacto da crise 
pandémica, situando-se nos 7,1%, 
apenas mais 0,3% do que antes 
do início da pandemia, mas este 
número não reflete duas realidades 
bem diferentes: por um lado, a 
população adulta, que já recuperou 
o nível de emprego anterior ao da
crise pandémica; e por outro lado,
os jovens entre os 16 e os 24 anos,
na generalidade mais precários, cuja
taxa de desemprego aumentou 4,4%,
passando a ser de 24,1%, segundo o
Instituto Nacional de Estatística.
Dados do Eurostat divulgados em 
outubro confirmam igualmente 
que a crise económica está a 
afetar particularmente os jovens 
portugueses. Portugal apresentou 
a segunda maior taxa de risco de 
perder o emprego jovem, sendo 
apenas ultrapassado por Espanha. 
Ainda segundo o organismo de 
estatísticas da União Europeia, em 
março deste ano 2,951 milhões de 
jovens estavam desempregados 
na UE, sendo que 2,373 milhões 
se encontravam na zona euro. No 
mesmo mês, a taxa de desemprego 

jovem atingiu os 17,1% na UE. Um 
ano antes, os jovens desempregados 
eram menos 319 mil.
Mas não é apenas a crise económica 
decorrente da covid-19 que está 
a afetar o mercado de trabalho, 
o que torna a formação contínua
ainda mais crucial. Um estudo da
consultora McKinsey divulgado
há duas semanas mostra como a
automação de processos irá mudar
o emprego, sendo os postos de
trabalho menos qualificados
e com remunerações mais
baixas aqueles que serão
mais suscetíveis de
desaparecer.
Neste estudo
sobre o
futuro do

retalho e as tendências no mercado 
português, a consultora concluiu 
que, nos próximos 10 anos, cerca 
de metade das atividades do retalho 
serão automatizadas. Trata-se 
de uma previsão ainda mais 
preocupante se tivermos em conta 
que no primeiro trimestre de 2021, do 
total de 2 103,1 mil jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 34 
anos, 12,4% (ou seja, 261,8 mil) não 
estavam empregados, nem a estudar 
ou em formação - um aumento 

de 1,5% relativamente aos 
números anteriores à 

pandemia, indica 
o INE.
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TIC e saúde com mais procura

A importância de ver a ‘big picture’

Ensino superior adapta oferta 

PATRÍCIA 
SANTOS 
Consultora 
da Michael 
Page Retail

JOÃO 
CEREJEIRA
Economista 
e docente na 
Universidade 
do Minho

ANTÓNIO DE 
SOUSA PEREIRA
Reitor da 
Universidade 
do Porto e 
Presidente 
do CRUP

Além do trabalho remoto, que ganhou 
espaço com a pandemia, as profissões 
ou áreas ditas do futuro poderão sofrer 
modificações nas tendências anteriores 
à crise sanitária, nota Patrícia Santos, 
consultora da Michael Page Retail, des-
tacando todas as funções relacionadas 
com a automação e o comércio eletróni-
co. Quanto à automação, trata-se, por 
exemplo de funções de análise de dados, 
inteligência artificial e machine learning, 
programação e transformação digital. 
Já o comércio eletrónico expande-se 
para funções de web design e marke-
ting digital. 

A consultora da empresa de recruta-
mento considera competências impor-
tantes o project management, ou seja, a 

capacidade de fazer de entregar resul-
tados; a liderança estratégica ou critical 
thinking, isto é, “a capacidade de ver a 
‘big picture’, fazer conexões, entender 
a complexidade e tomar decisões co-
rajosas”; a inteligência emocional, que 
nos permite “expressar e controlar as 
nossas emoções estando conscientes 
das emoções dos outros”; a inova-
ção e mentalidade empreendedora, 
para fornecer soluções necessá-
rias à resolução de problemas; a 
comunicação, que se traduz na 
“capacidade não só de encontrar 
o equilíbrio certo ao fornecer
informações que são verdadei-
ras e relevantes”, como também
de influenciar e saber comunicar

com qualquer público; e, finalmente, os 
idiomas, para permitir a “colaboração 
sem fronteiras geográficas”.

Há nas universidades “um 
esforço visível para adaptar 
os programas de estudos às 
necessidades de diferentes 
públicos, para torná-los mais 
curtos, flexíveis e customi-
zados, para lhes conferir di-
ferentes graus de especia-
lização e para promover a 
multi e interdisciplinaridade 
curricular”, refere António 
de Sousa Pereira, presidente 
do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas 
(CRUP). 

As instituições de ensino 
superior também aumenta-
ram a sua oferta de cursos de 
educação contínua para pro-
porcionar aos profissionais “a 
atualização e aprofundamen-
to dos seus conhecimentos, 
ao longo da vida, com novas 
práticas de ensino, inova-
ções pedagógicas (nomea-
damente com recurso 
às tecnologias digi-
tais), programas de 
aperfeiçoamento 
e reconversão de 
competências 
(upskilling e 
reskilling, res-
petivamente) e 
sistemas de mi-
cro-credenciais”.

A aceleração da transi-
ção digital poderá ter pre-
cipitado as transformações 
laborais, sendo os cursos 
com maior empregabilidade 
“aqueles que desenvolvem 
as competências requeridas 
para o acesso a profissões 
associadas à transição digital 
e à indústria 4.0” - profis-
sões ligadas “ao software, 
programação informática, 
inteligência artificial, auto-
mação e robótica, internet 
das coisas, realidade virtual e 
aumentada, marketing digi-
tal, e-commerce, webdesign, 
redes sociais ou big data, por 
exemplo”, indica Sousa Perei-
ra, também reitor da Univer-
sidade do Porto. 

De acordo com o economis-
ta João Cerejeira a pandemia 
teve como consequência um 
claro abrandamento nas in-
tenções de contratar, agra-
vado pela impossibilidade 
de realização de feiras de 
emprego e de outros even-
tos associados a processos 
de recrutamento. No en-
tanto, o emprego aumentou 
nas áreas das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC) e da saúde. Segundo o 
economista, que é também 
professor na Universidade 
do Minho, também houve 
mais procura de especialis-
tas em organização admi-
nistrativa, relações públicas 
e comerciais e de profissio-
nais administrativos com 
uma dimensão de proces-
samento de dados. 

João Cerejeira destaca 
igualmente as áreas da 
construção civil, onde 
deverá haver um 
crescimento de 
emprego “asso-
ciado ao exces-
so de procura 
de habitação 
face à oferta 
e ao impacto 
do  Plano de 

Recuperação e Resiliência”. 
Também as profissões liga-
das ao ambiente e energia, 
nomeadamente em contexto 
industrial, terão uma procu-
ra crescente.

As principais compe-
tências nas quais os jovens 
devem apostar - além das 
competências técnicas ad-
quiridas na universidade 
-, são as de “programação 
e design de tecnologia, de 
interpretação científica e 
matemática e de análise e 
avaliação de sistemas”, assim 
como competências “mais 
interativas, nomeadamente 
da gestão de tempo e equi-
pas, de orientação para o 
serviço e para o mercado”.. 
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O ISCTE Executive Education é a primeira escola de 
negócios de formação de executivos, associada a 
uma universidade, a nascer em Portugal em 1988. 

Hoje em dia, dispõe de vários programas de formação de 
executivos, desde o Executive MBA ao Executive Masters 
e até programas online. Pedro Castro, Diretor de Novos 
Negócios na Delta Cafés, participante do Executive MBA 
do ISCTE Executive Education escolheu desafiar-se e 
embarcar numa experiência única, pela “estrutura do 
programa, a qualidade do corpo docente e a notoriedade 
da Instituição“.
Que impacto está a ter a frequência do Executive MBA 
na sua carreira?
“O Executive MBA está a ter um impacto bastante impor-
tante, tanto a nível profissional quanto pessoal, nomeada-
mente em três aspetos nucleares.

O primeiro deles refere-se à atualização do conheci-
mento técnico nas diferentes áreas da gestão, de forma a 
manter uma visão holística, integrada e atualizada nos pro-
cessos de decisão do dia a dia. O corpo de conhecimento, 
não sendo estanque, vai sofrendo alterações, pelo que é 
importante esta atualização do que se sabe nas diferentes 
áreas da gestão. Por outro lado, o enquadramento teórico 
e o esquema conceptual das diferentes temáticas obrigam-
-nos a um maior rigor na análise e na tomada de decisão,
o que representará, necessariamente, uma melhoria no
meu desempenho enquanto gestor.

O segundo aspeto tem sido o alargamento da rede de 
contactos, de uma forma contextualizada, em que mais 
do que relações circunstanciais criamos relações de longo 
prazo, partilhando conhecimento e experiência em sectores 
de atividade e em funções heterogéneas, o que permite uma 
enorme riqueza na reflexão sobre determinadas temáticas.

O terceiro aspeto, que gostaria de referir, e talvez o mais 
importante dos três, é o alargamento do auto-conheci-
mento. A realização de um MBA, após 20 anos de carreira 
profissional, leva-nos a constatar que, ao contrário do que 
assumimos quotidianamente, existe muito que ignoramos 
e muito que assumimos erradamente. Esta constatação 
despoleta um importante processo de reflexão e de au-
to-conhecimento que é bastante potenciado, ao longo do 
programa, pelas unidades curriculares dedicadas às soft 
skills e pelos diferentes workshops sobre estas temáticas.

A conjunção destes três aspetos tem tido um impacto 
muito importante na minha vida profissional, mas tam-
bém pessoal.” 

Que impacto está a ter 
o MBA na sua carreira?

O P I N I Ã O

“A realização de um 
MBA, após 20 anos de 
carreira profissional, 
leva-nos a constatar 
que, ao contrário 
do que assumimos 
quotidianamente, existe 
muito que ignoramos  
e muito que assumimos 
erradamente”
PEDRO CASTRO

Diretor de Novos Negócios na Delta Cafés

C A D E R N O  E S P E C I A L Mestrados&MBA

https://execed.iscte-iul.pt/executive-mba?utm_source=visao&utm_medium=page&utm_campaign=MB_EXECMBA


CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL

catolicabs.porto.ucp.pt

Principais pontos diferenciadores:
1. Clube de Empresas composto por 19 empresas;
2. Avaliação 360º de cada participante, no início e no final do MBA;
3. Estrutura curricular inovadora;
4. Funcionamento com aulas 1 vez por mês concentradas às 
quartas, quintas, sextas (dia todo) e sábados (manhã);
5. Acompanhamento tutorial;
6. Semanas Internacionais na Alemanha e na
Esade em Barcelona;
7. Programa de desenvolvimento de Sost Skills.

Invista
em si

https://www.catolicabs.porto.ucp.pt/
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AIRFREE
PURIFICA O AR NOS QUARTOS DAS CRIANÇAS
Para os mais pequeninos a marca propõe o 
Airfree FIT, de colocação na parede. 
É um modelo de purificador de ar com pequenas 
dimensões, ideal para espaços até 16 m2, 
oferecendo a mesma eficiência que todos os outros 
da marca. É uma excelente solução para purificar o 
ar nos quartos das crianças, proporcionando-lhes 
também um sono mais tranquilo.
Para saber mais sobre o Airfree FIT (99 euros)  
e outros modelos da marca:
www.airfree.pt
Linha de Atendimento ao Cliente: 21 315 62 22

SEASIDE
“É TEMPO DE FLORESCER!”

Sob o lema “It’s Time to Bloom”, a Seaside apresenta 
uma Campanha que, mais do que mostrar as suas 
novas Coleções acolhe, na Primavera e Verão, os dias 
do desabrochar da Vida ao ar livre e da vontade de 
prosseguir no desconfinamento.
Assim, o Spring / Summer da marca nacional de 
calçado abraça esta nova fase, apostando no sorriso 
das cores e da esperança, e no florescimento da 
Natureza e das atividades que lhe estão associadas.

www.seaside.pt
https://www.facebook.com/seaside.oficial/  
www.instagram.com/seaside.oficial

BOM PETISCO
ESPECIALIDADES DA CASA

Após o sucesso dos mais recentes lançamentos 
– uma gama completa de Sardinhas e a nova gama 

Bio - Bom Petisco entra em 2021 com uma forte 
aposta no segmento  das especialidades e apresenta 

ao mercado duas receitas muito portuguesas: 
Bacalhau com Alho em Azeite Virgem Extra  
e Filetes de Cavala em Azeite Virgem Extra. 

A gama Bom Petisco Especialidades está 
disponível nos supermercados e hipermercados, 

bem como na loja online Bom Petisco em  
www.loja.bompetisco.pt

RISTORANTE  
LA SQUADRA

VAMOS ATÉ ITÁLIA? 
Na sua reabertura, o La Squadra convida a que 

retome o gosto dos pratos da gastronomia italiana  
que fazem parte das suas ementas. 

E os Chef’s Augusto Gemelli e Alessandro Olivotto 
têm novas composições de sabores para degustar no 

interior deste restaurante, ou na esplanada, sempre 
que o bom tempo o permita, apreciando o movimento  

da Praça da Figueira. 
Reservas pelo número 211 451 791. 

Ristorante La Squadra: 
Praça da Figueira, nº 15, na Baixa de Lisboa

126x290_novidades_1473.indd   1 20/05/2021   13:39:49
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Polícia de  
Segurança Pudica

Q
uando se soube que a PSP tinha proposto 
alterações ao guião de uma série, fiquei 
satisfeito. Finalmente, o policiamento da 
linguagem é feito por uma autoridade po-
licial. As obras de ficção andam a portar-se 
mal há muito tempo. Certas personagens 
praticam actos impróprios, têm maus sen-
timentos e exprimem-nos com palavras 
incorrectas. Já vinha sendo altura de a 
polícia tomar conta da ocorrência. Depois 

da devida apreciação policial, o guião foi expurgado 
das seguintes indecências: um polícia deixou de se 
dirigir a uma juíza dizendo “‘tá a ver?”, passando a 
articular o verbo como deve ser; outro polícia fictício 
aprimorou o processo de identificação de um réu, 
que não tinha respeitado todos os requisitos legais; 
finalmente, um agente que comia uma sanduíche 
numa cena de crime, passava a jejuar, em nome do 
profissionalismo. Agindo com a arrogância própria 
de quem não tolera uma crítica ao seu trabalho, os 
guionistas da série recusaram fazer as mudanças 
sugeridas e por isso a PSP recusou alugar as fardas 
à produção. É como diz o adágio: a nossa liberdade 
termina quando a liberdade dos outros começa – e 
é preciso estar atento porque a liberdade dos outros 
está a começar cada vez mais em cima da nossa. A 
liberdade dos guionistas estava a beliscar a da po-
lícia, pelo que não há fardas para ninguém. Parece 
mesmo uma interferência inadmissível na liberdade 
de expressão dos guionistas, mas não é. Requinta-
dos escanções de censura hão-de saborear longa-
mente o problema e concluir que: ninguém calou os 
guionistas, que podem continuar a escrever os seus 
textinhos e encená-los com fardas de Carnaval com-
pradas na Mascarilha; os guionistas estão de má-fé, 
uma vez que se recusam a incorporar alterações que 
só iriam aperfeiçoar a sua obra; não custava nada 
aos guionistas evitar ofender gratuitamente todo um 
grupo de pessoas. 

Para que sirva de modelo a futuros guionistas, 
deixo aqui o excerto de um filme que estou a escre-
ver sobre o sistema judicial português:

POLÍCIA: Com a devida vénia, meritíssimo juiz, 
hoje trago à presença de vossa excelência este ci-
dadão, que foi constituído arguido no mais rigoro-
so respeito pelas regras processuais. Não é assim, 
cidadão?

CIDADÃO: É, sim. Todos os meus direitos, li-
berdades e garantias foram respeitados ao longo 

do processo impecavelmente conduzido por este 
excelente agente da autoridade. De tal forma que, 
perante tal rectidão, só me resta confessar a autoria 
do crime de que estou acusado.

JUIZ: Como calculam, é para mim uma satisfação 
assistir a este vosso diálogo tão natural, que só não 
me surpreende por ser extraordinariamente fre-
quente. A que se devem estas nódoas negras na cara 
do cidadão?

POLÍCIA: O cidadão foi contra uma porta, depois 
caiu por uma escada abaixo e, tomado por um raro 
ataque de espasmos, bateu repetidamente com o na-
riz no bastão do agente Martins.

CIDADÃO: É verdade, meritíssimo. Se possível, 
gostaria que acrescentasse dois ou três anos à minha 
pena, para que eu aprenda a não ser desastrado. 

É só um exemplo de boa escrita de guião televisi-
vo. A fase de produção começa para o ano. Espera-
mos ter fardas gratuitas.  visao@visao.pt

As obras de ficção andam a 
portar-se mal há muito tempo. 
Certas personagens praticam 
actos impróprios, têm maus 
sentimentos e exprimem-nos 
com palavras incorrectas. Já 
vinha sendo altura de a polícia 
tomar conta da ocorrência

P O R  R I C A R D O  A R A Ú J O  P E R E I R A
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