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Editorial

Ocorrendo a publicação deste número da nossa Revista apenas uns 
dias após 24 de Fevereiro de 2022, seria incompreensível que não 
abordassemos aqui alguns aspectos decorrentes da invasão da 

Ucrânia pela Rússia. Assim:

1. Porque a Ucrânia tem vindo a evoluir para uma sociedade democrática, 
aberta ao mundo, com crescente melhoria das condições de vida dos seus 
cidadãos, o militarmente poderoso vizinho (Rússia), receando a inevitável 
comparação entre um e outro modelo de sociedade, declara que a Ucrânia 
não pode prosseguir nessa via e invade-a para a submeter e reorientar. 
Comportamento sem qualquer resquício de fundamentação e inaceitável 
pela comunidade internacional, salvo se se admitisse o argumento “força” 
como suficiente, o que faria lembrar um ditado russo que diz: “o grande 
urso senta-se onde quer”.

2. Provavelmente bem ao contrário do esperado pela Rússia invasora, a 
Ucrânia não cedeu e decidiu defender os princípios democráticos e as suas 
opções legítimas, e a União Europeia e a NATO apoiaram-na declarada e 
veementemente por diversos meios. Ou seja, a guerra da Rússia na Ucrânia 
reforçou as instituições europeias, revigorou a NATO e tornou claro, para 
quem ingenuamente ainda tivesse dúvidas, que a paz e a liberdade não 
estão garantidas e que a força militar é também um instrumento de 
dissuasão.

3. O que antecede terá necessariamente como consequências imediatas em 
Portugal, o substancial aumento do orçamento da Defesa e a actualização 
do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, ambos aspectos que há 
muito defendemos.

Glória à Ucrânia!

João Franco
Presidente da Direcção
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existe ainda uma rica e vasta literatura 
sobre a importância da cognição na 
guerra, e no seio da qual encontramos 
autores como Suz Tzu e Maquiavel.
Então, qual a novidade da doutrina 
NATO ao identificar o domínio cognitivo 
como a sexta dimensão operacional? 
Em suas palavras, «A guerra no domínio 
cognitivo mobiliza um vasto leque de 
diferentes estratégias, instrumentos e 
técnicas. A sua verdadeira essência é 
procurar o controlo de espaços, grupos, 
unidades, organizações e nações, 
visando atingir e afetar os cérebros 
dos indivíduos, civis e militares.» 
(Cognitive Warfare | Innovation Hub 
(innovationhub-act.org). 
Esta ideia de combate sem luta 
é leitmotiv da recente «Rede de 
Inovação» da OTAN, desde 2017, e no 
seio do qual  uma comunidade de 
experts e de outros  colaboradores 
partilham a conceção e o desenho de 
novas soluções para novos desafios. 
Desafios estes que resultam do uso 
em massa dos social media, assim 
como do networking social e do uso 
de dispositivos tecnológicos móveis. 
E, em boa verdade, desde aquele ano 
que esta Rede tem vindo a organizar 
Desafios Cognitivos com os seus 
Estados membros. Sabia? 

Nota Associativa

Clausewitz teorizou a guerra 
como uma «estranha trindade», 
uma síntese de razão, paixão e 

acaso, circunscrita a dois espaços de 
competição – o terrestre e o marítimo. 
Posteriormente encontramos três 
alargamentos: se o início do século 
XX é palco desta primeira expansão 
ao incluir o espaço aéreo (tão bem 
analisado por Julio Douhet), o 
início do XXI é palco de um novo 
alargamento, ao reconhecer os 
domínios cibernético e espacial, e 
em resultado do desenvolvimento 
operado no domínio dos mísseis, das 
telecomunicações por satélite e das 
tecnologias web.
Hoje, porém, é tempo para falarmos 
de nova revisão dos domínios da 
guerra. Ou seja, a estes cinco domínios 
é adicionado um sexto: o espaço 
cognitivo. Em boa verdade, este 
último não é algo completamente 
novo, se recordarmos como a 
estratégia indireta se consagrou 
historicamente enquanto ciência 
e arte na conquista do «outro» sem 
o uso das balas. Efetivamente, a 
História é rica em exemplos, e um dos 
mais emblemáticos foi a helenização 
da civilização grega. Efetivamente, 
para além dos exemplos históricos, 

A guerra 
cognitiva
Em direção a uma nova era da guerra?
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Mónica Rodrigues
Editora

Por isso, e porque nem sempre a 
curiosidade matou o gato, deixo aqui 
quatro tópicos de reflexão para 2022 
e sobre guerra cognitiva. 
Primeiro. As ameaças híbridas e a 
guerra cognitiva têm sido alvo de um 
particular interesse quer no seio da 
OTAN quer no seio da EU, sobretudo 
desde meados da década passada. 
Aliás, esteve na base do interesse da 
AACDN para a conceção e a realização 
de um ciclo de webinares sobre 
ameaças híbridas, entre outubro 
de 2020 e maio de 2021. Deixo 
aqui uma sugestão: acompanhar a 
evolução da doutrina relativamente 
às ameaças híbridas e, por exemplo, 
ao impacto destas na guerra de 
informação/desinformação em curso 
e a propósito da Ucrânia.
Segundo. A «Rede de inovação 
NATO» liderou uma iniciativa sobre 
guerra cognitiva, e no seio da qual foi 
apresentado um ensaio prospetivo 
elaborado por Hervé Le Guyader e 
August Cole, no final do ano 2020. 
Este ensaio futurístico foi redigido 
com o recurso à técnica da narrativa 
designada por Ficção Inteligente 
(FICINT), e a pensar em cenários para 
2029 («Cognitive, a sixth domain 
of operations?»). Vale a pena ler. 
Conhece? 
Terceiro. A ordem vestefaliana pare-
ce estar a conhecer desafios cada 
vez mais imbrincados, resultantes 
de uma crescente e inexorável 
interdependência complexa, e no 
seio da qual os atores transnacionais 
parecem desafiar as lógicas e as 
regras de gestão da Humanidade 
e dos Estados. Como está, a mente 
humana, a ser palco de guerra? 
Que horizonte temporal pode 
ter uma guerra cognitiva? Qual o 
objetivo de uma guerra cognitiva? 
A História revela-nos como ela pode 

ser tática - limitada no tempo, com 
pequenos horizontes temporais -, ou 
pode ser também estratégica – e as 
campanhas poderem durar décadas. 
Por outras palavras, uma campanha 
poderia forçar a alteração de uma 
política pública específica, como outra 
campanha de longa duração poderia 
ter como objetivo a disrupção de uma 
sociedade ou de uma aliança. Sugiro 
então a leitura do livro A Nova Arte 
da Guerra, escrita por Sean McFate e 
dirigida «aos combatentes de todo o 
mundo».
Quarto. A curiosidade não matou o 
gato, recorda-se? A FEMA tem lançado 
desde 2003 várias campanhas 
públicas com o intuito de promover 
uma cultura de preparação para 
situações de emergência. Com o 
slogan «Zombies não planeiam», e 
em parceria com a Sony Pictures na 
produção de filmes sobre zombies, 
a FEMA tem procurado sensibilizar 
as famílias norte americanas para a 
elaboração de planos de contingência, 
kits de abastecimento de emergência 
e até o seu envolvimento em ações da 
comunidade. Reformulada em 2016, 
e em 2019, o grupo de escuteiras no 
Estado de Indiana desenvolveu o seu 
próprio e divertido programa de jogos 
zombies. Muito instrutivo e inspirador, 
se refletirmos sobre o momento em 
que vivemos. Conhece?
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As bases 
da desordem 
liberal

Em 1819, com a memória ainda bem fresca 
da Revolução Francesa, discursando no 
Athénée Royal em Paris, Benjamin Constant, 

num discurso que ficaria para a história1, explicou 
como a noção de liberdade dos Antigos — os 
Gregos e Romanos — divergia profundamente da 
dos Modernos, aqueles que fizeram a Revolução 
e destruíram o Antigo Regime. Para Constant, 
os Antigos privilegiavam a virtude como valor 
máximo. Do mesmo modo, essa virtude era por 
todos entendida por igual, donde que seria apenas 
natural que fosse aplicada também por igual, ou 
seja, interpretada, experienciada, vivida, através da 
comunidade, através do colectivo, por todos. 
No mundo helénico, alheio ainda à noção de 
“direitos individuais”, o “homem livre” era aquele 
que assumia com devoção a sua posição, bem 
como os deveres a esta associados, na sociedade. A 
liberdade, assim entendida, revelava-se, primeiro, 

No mundo helénico, alheio ainda à noção de “direitos individuais”,
o “homem livre” era aquele que assumia com devoção a sua posição,
bem como os deveres a esta associados, na sociedade.

na aceitação do entendimento moral e social sobre 
o que o conceito de “virtude”, ou liberdade, para 
eles significava e, depois, na participação activa nos 
destinos da comunidade. A liberdade era, portanto, 
colectiva, partilhada, um valor comunitário im-
posto pela autoridade social e política — e aceite 
por todos como natural. Roma, por exemplo, era 
ela própria uma cidade divina, logo inquestionável, 
uma deusa que aceitava no seu regaço os eleitos 
para a cidadania. Na antiga Grécia, com maior ou 
menor rigor, a harmonia e o telos sociais guiavam 
a conduta pessoal. Em comum, a partilha de cada 
comunidade de uma única interpretação sobre o 
mundo — e o papel que nele cabia a cada um. As 
cidades dos Antigos, para bem ou para o mal, eram 
ordenadas. 
Constant, utilizando o exemplo Ateniense e as 
consequências do comércio como2 factor de 
transferência multicultural, explicou também 
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Nuno Lebreiro

1) Benjamin Constant, ‘The Liberty of the Ancients Compared With That of The Moderns’, in: Benjamin 1 Constant:, Political Writings, ed. by Biancamaria 
Fontana, Cambridge University Press, 1988, pp. 307-329 2

2) Ibidem, pp. 313-15
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a contra-parte, a liberdade dos Modernos, 
como assentando não na comunidade, 
mas no indivíduo. Agora particularizada, 
afirma-se a liberdade mais pelos entretanto 
descobertos direitos do que pelos deveres. O 
Povo abstractamente transformado em fonte 
de autoridade, inverteu a polis, substituiu Reis 
e Deuses, e utilizou esse poder, o político, para 
proteger cada um dos seus membros: uns dos 
outros, tal como do todo — o colectivo. Essa 
protecção, a coberto dos direitos, liberdades e 
garantias, estabelece então uma área, ou um 
espaço, dentro do qual o indivíduo manda 
e não deve ser importunado — a liberdade 
negativa com que Isaiah Berlin caracterizou a 
ordem liberal Ocidental3.  
O nível político separou-se assim do 
individual, agora tornado privado, ou seja, 
particular, sendo neste último que se ancora 
a essência da vivência da liberdade. Já o 
colectivo, consubstancia-se num outro nível, 
o público, onde as decisões sobre o destino 
da comunidade se mantêm, de uma forma 
transcendente, mas ainda colectiva, apenas 
que agora exteriores ao próprio indivíduo. No 
mundo Antigo, a vida particular era passada, 
gasta, embutida, dentro de uma tradição-
narrativa colectiva. Já no mundo Moderno, 
a4 vida passa a representar uma criação 
própria de cada um de nós — individualizada, 
atomizada —, para alguns mesmo tida como 
uma obra de arte, enquanto que o colectivo5 

se transforma naquele abstracto que paira 
sobre os indivíduos, que os regula e limita, é 
certo, mas de fora, separado.
Não será pois de estranhar que a separação 
entre o que é individual, com os seus direitos, 
e aquilo que é colectivo, com os seus deveres, 
se torne a grande questão do Liberalismo — e 
daí a chave para a concepção da cidadania 
liberal. Stuart Mill, a esse propósito, explicava 
que a grande questão política consistia, 
precisamente, onde colocar6 esse esquivo 
e opaco limite que separa a soberania 
individual da colectiva. Para ele, a importância 
do problema, de forma inversamente 
proporcional, apenas era equiparada ao “tudo 
o que nesse aspecto ainda permanecia por 
fazer”7. 
No entanto, nem tudo estaria por fazer. Alguns 
anos antes, Immanuel Kant, de uma perspectiva 
metafísica, imaginou essa mesma separação 
como residindo dentro do próprio indivíduo, 
distinguindo a sensibilidade do entendimento 
e aí reflectindo o abismo8 infinito que 
também vislumbrou, seguindo Hume, entre 
a coisa em si mesma e os fenómenos. À sua 
maneira, retomando a distinção já presente na 
Caverna de Platão9 entre as ideias e as coisas, 
procurou resolver a problemática separação 
através do imperativo categórico: ‘age 
apenas segundo uma máxima tal que possas 
ao mesmo tempo querer que ela se torne 
lei universal’. O imperativo, sendo universal,  
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Na antiga Grécia, com maior 

ou menor rigor, a harmonia 

e o telos sociais guiavam a conduta 

pessoal. Em comum, a partilha 

de cada comunidade 

de uma única interpretação 

sobre o mundo — e o papel 

que nele cabia a cada um. 

O nível político separou-se assim 

do individual, agora tornado privado, 

ou seja, particular, sendo neste 

último que se ancora a essência 

da vivência da liberdade.

3) Isaiah Berlin, ‘Two Concepts of Liberty’, in: Isaiah Berlin, Liberty, ed. Henry Hardy, Oxford University Press, 3 p. 169
4) Alasdair MacIntyre, After Virtue, 1981
5) Eric Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics, Routledge, 1947, p. 15
6) John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, ed. by John Gray, Oxford University Press, 2008, p. 9
7) Ibidem (tradução minha) 
8) Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, 1781
9) Platão, A República, 514a-518b 
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logo10 colectivo, regula, ou pelo menos deveria 
regular, a conduta individual. Aqui reside o tutano 
da solução Liberal, tida como racional, para a 
ordem social e a harmonização das recalcitrantes 
vontades subjectivas. Mais: sendo racional, e por 
isso mesmo pura, bem como verdadeira, dispensa 
toda a tradição moral Cristã que até aí presidia 
ao julgamento humano e ordenava a sociedade. 
Onde antes o juiz era Deus, ou quanto muito 
aqueles que em nome Dele falavam, agora o juiz 
era a própria Razão — acessível a todos, pelo 
menos em potencia, por igual. Neste racionalismo 
secular entreviu Nietzsche o célebre assassinato 
de Deus11.  
John Rawls, o ainda paradigma da teoria 
política contemporânea, seguiu Kant e, depois 
de basear inicialmente a necessária separação 
de que temos vindo a falar na distinção entre o 
Eu e os seus Fins — naquilo que foi a mais forte 
síntese entre o12 desafio lançado por Mill e a 
metafísica Kantiana —, alcançou a fama erigindo 
o seu Liberalismo Político por cima de uma clara 
distinção entre a esfera do público e a do privado. 
Rawls, reproduzindo de forma fiel o postulado 
Kantiano, concretizou uma teoria13 de justiça, e 
portanto também de liberdade e cidadania, que 
alastrou a partir de 1971 por todo o Ocidente, 
vindo a estar na base do formalismo optimista, 
racionalista e pseudo neutral que caracteriza as 
actuais democracias liberais. No entanto, e como 
Michael Sandel bem denunciou, a solução teórica 
de John Rawls, apesar de uma tradução bem14   
sucedida da obscuridade metafísica Kantiana 
para o linguarajar anglo-saxão da academia 
contemporânea, não consegue dar resposta aos 
problemas práticos da vida de hoje. Por15 um 
lado, a crença na solução racional impele a uma 
criação política e burocrática infinita; pelo outro, 
apesar da permanente produção legislativa, na 
impossibilidade de concórdia sobre qual é a 
solução para cada questão, sobra sempre uma 
crescente tensão e consequente discórdia social.
Em cima disto, onde o “assassinato divino” 
Kantiano retirou Deus da equação moral, a 
tradução teórica Rawlsiana retira do seu contrato 

social — imaginado, ou sonhado, no transcendente 
da Posição Original — todas as subjectividades 
pessoais: os valores, as16 preferências, as crenças,  
as vontades, diz-nos Rawls, nunca devem 
interferir com a verdadeira base da sociedade, a 
escolha racional, agora tida como libertada de 
todo e qualquer impedimento, em particular 

10) Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Edições 70, 2011, p.62
11) Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, 1882,  [125]
12) John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971 
13) John Rawls, Political Liberalism, Expanded Edition, Columbia University Press, 200
14) Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 1982
15) Michael J. Sandel, ‘The Procedural Republic and the Unencumbered Self’, Political Theory, Vol. 12, No.1  (Feb. 1984), p.85 
16) John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, pp. 17-22

No final, sobra-nos aquilo que 

Sandel apelidou de “república 

procedimental” : um  emaranhado 

de procedimentos legais em 

permanente crescimento 

exponencial e um vazio devalores 

que não o justificam . Nesta 

sociedade transformada em 

aglomeração  amorfa, amoral, 

desligada e desconexa de 

indivíduos que, politicamente, 

nada têm em comum, 

paradoxalmente, da imaginada 

libertação racionalista sobra 

afinal apenas a convicção de que, 

devido à terrível complexidade 

burocrática, a polis fica melhor 

entregue nas mãos dos “técnicos” 

e “especialistas”. 
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o moral, incluindo ao nível individual. Ou 
seja, por cima da tensão primordial mal- 
-resolvida, acresce-se também a ausência 
de qualquer ligação ontológica, ou real, de 
valor sentido ou participado, para com a 
componente colectiva que, não sendo uma 
Virtude comunitária, como nos Antigos, ou 
uma obrigação moral teológica, como no 
Cristianismo, se reduz agora a um mero atilho 
intelectual, universal e abstracto, que de tão 
geral não vincula ninguém em particular, 
perdendo assim autoridade e adesão. Como 
consequência, a ligação entre o individual e 
o colectivo esfuma-se no vazio da abstracção. 
No final, sobra-nos aquilo que Sandel 
apelidou de “república procedimental” : um17 

emaranhado de procedimentos legais em 
permanente crescimento exponencial e um 
vazio devalores que não o justificam. Nesta 
sociedade transformada em aglomeração18 

amorfa, amoral, desligada e desconexa de 
indivíduos que, politicamente, nada têm 
em comum, paradoxalmente, da imaginada 
libertação racionalista sobra afinal apenas 
a convicção de que, devido à terrível 
complexidade burocrática, a polis fica 
melhor entregue nas mãos dos “técnicos” e 
“especialistas”. Daí, as “batas brancas” que 
nos vendem produtos, soluções e, também, 
políticas. 
Deste modo, feitas as contas, o problema de 
Mill não apenas subsiste como se agravou: 
não havendo forma prática de a priori 
sabermos e definirmos racionalmente onde 
a cada instante acaba, ou deveria acabar, 
a soberania de um, o individual, e começa 
a do outro, o colectivo, com a ausência do 
enquadramento moral (o consenso teológico) 
que ditava a autoridade social, sobra a 
discórdia cada vez mais polarizada sobre o 
que deve o Estado regular e o que deve ser 
deixado ao indivíduo para decidir (um bom 
exemplo será o actual debate sobre liberdade 
de expressão e a desinformação). Esta multi- 
-polarização, como acima se explicou, não 
existia na concepção dos Antigos, pois que 

tudo fazia, de certo modo, parte da soberania 
colectiva. Mas na percepção dos Modernos 
tem vindo progressivamente a aprofundar-se 
com o triunfo do racionalismo. Em especial, 
o problema revela-se mais grave quando 
confrontado com a revolução tecnológica: a 
digitalização do espaço público, que amplifica 
os conflitos enquanto os torna superficiais, 
ou a emergência de temas fracturantes 
como os limites éticos sobre a Vida, como 
no caso da Eutanásia e do Aborto, ou ainda 
da intimidade, como a ideologia de género, 
todos estes exemplos representam desafios 
profundos para os quais a república liberal 
reduzida ao seu funcionalismo racionalista 
não apresenta qualquer solução. Ora, sem a 
prometida solução, sobra então o conflito e a 
confusão.
Daí, a polarização interna que se vem 
agudizando: sem um compromisso funda-
cional, o célebre contrato social, não há 
democracia, ou sequer uma definição de 
liberdade, que subsista. Apenas existe uma 
multitude de subjectividades que chocam 
umas com as outras, restando assim como 
força motriz social o poder — e a luta pela 
sua conquista. Do mesmo modo, sem valores 
que comprometam todos a um combate 
aceite como justo, será sempre uma questão 
de tempo até as regras serem colocadas 
em causa por uns ou por outros, tornando 
a estabilidade institucional uma verdadeira 
miragem. Sem esta, o maior desafio à defesa 
da ordem liberal Ocidental, pela primeira vez, 
não se encontra fora de muros. 
Pelo contrário, a guerra civilizacional para a 
qual Huntington alertava terá19 seguramente 
também uma contra-parte, senão uma maior- 
-parte, interna, civil, intra civilizacional. Resta, 
portanto, saber como será travada esta nova 
“guerra”, bem como que consequências as 
crescentes tensões internas da cada vez menos 
ordenada ordem Ocidental terão no sistema 
internacional. Não será difícil de imaginar que 
outros jogadores internacionais apostarão 
forte na máxima dividir para reinar.
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17) Michael J. Sandel, ‘The Procedural Republic and the Unencumbered Self’, Political Theory, Vol. 12, No.1  (Feb. 1984), p.81 
18) Ibidem, p. 9
19) 9 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, 1996
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A confiança molda 
a linha de falha 
Norte-Sul  
na União Europeia

Apesar de todos os seus ideais elevados, 
a União Europeia respondeu mal à crise 
financeira em 2012, e sua fragilidade brilhou 

mais uma vez ao responder à atual pandemia de 
coronavírus.
As falhas mais significativas foram mostradas 
uma e outra vez ao longo de uma suposta divisão 
geográfica entre o Norte e o Su da Europa. Traçar a 
chamada linha de falha tem sido infrutífero. Trago 
outra perspetiva, focada menos na geografia e 
mais nos padrões de confiança dos povos.
Diferentes inclinações para em quem confiar não 
podem ser apagadas porque as preferências para 
trabalhar e viver juntos têm raízes profundas de 
parentesco. Pessoas que gostam de se organizar 
como clãs não confiarão em estranhos tão 
prontamente quanto em membros de sua família. 
Mais, a orientação para o clã parece ser mais forte 
no sul do que no norte da Europa. Além disso, 
o sul da Europa é visto como terminando na 
costa do Mediterrâneo. No entanto, a orientação 
para o clã lá é igualmente vital no norte da 
África muçulmana. Afinal, o Mar Mediterrâneo 
foi ano passado mais elemento de ligação do 
que divisão. Consequentemente, as preferências 
organizacionais de parentesco são semelhantes 
quer a norte quer a sul das praias do Mediterrâneo.
Pessoas das mais variadas origens religiosas 
tendem a confiar mais na família do que nos de 
fora. Mas, a verdadeira diferença no que respeita à 
confiança está enquanto as pessoas confiam mais 
na família do que nas pessoas de fora, como é o 

As falhas mais significativas foram mostradas 
uma e outra vez ao longo de uma suposta 
divisão geográfica entre o Norte e o Sul da Europa.

caso daqueles que se encontram pela primeira vez. 
Acontece que os povos católicos e muçulmanos do 
Mediterrâneo tendem a confiar mais nos membros 
da família do que em estranhos muito mais do que 
os luteranos do norte da Europa. Veja o gráfico 1.
A diferença mais notória na orientação da 
confiança é entre luteranos e os outros: católicos 
e muçulmanos. Esta é agora a linha de falha que 
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Mais, a orientação 

para o clã parece ser mais forte 

no sul do que no norte da Europa. 

Além disso, o sul da Europa é visto 

como terminando na costa 

do Mediterrâneo.

Alfredo Behrens
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proponho, e que até agora se limitou a uma 
divisão geográfica Norte-Sul europeia, que 
meu argumento tornou um tanto obsoleta.
Minha reformulação da divisão Norte-Sul não 
é mais geográfica trata-se antes de uma falha 
ao longo da tendência para confiar mais em 
membros do mesmo clã do que em pessoas 
desconhecidas, e compreende o Mediterrâneo 
muçulmano. Esta reformulação pode ter 
profundas implicações para gerenciar a política 
da União Europeia, particularmente em 
relação ao empreendedorismo e à imigração.
Continuará a ser frustrante a insistência na 
convergência da União Europeia segundo a 

perspetiva Luterana. Esta prefere financiar 
e administrar organizações que aderem à 
visão impessoal, de cunho weberiano, de 
gerir burocracias, inclusive nas empresas. 
Essa postura protestante segue o paradigma 
meritocrático. No entanto, entre católicos 
e muçulmanos, também se atende à 
meritocracia, embora possa priorizar os 
membros do clã. As equipes formadas dentro 
de um clã também podem alcançar elevada 
produtividade devido ao seu maior potencial 
de engajamento e motivação do que grupos 
híbridos compostos com membros de dentro 
e de fora do clã.

Gráfico 1. Número de vezes que se prefere confiar plenamente na família do 
que em quem se conhece pela primeira vez

Para o Gráfico 1, foram considerados países fortemente luteranos como a Alemanha, Dinamarca, Finlândia, 
Noruega e Suécia. Os católicos estão representados pela Itália, Espanha e Portugal. Os muçulmanos pelo Egito, 
Líbano, Tunísia e Turquia. Os dados foram extraídos da onda 7, concluída em 2020, pela World Values Survey. 
Os valores numéricos representam o número de vezes que a média dá plena confiança a um desconhecido, 
semelhante à dada a um membro da família. Valores maiores revelam tendência a confiar mais na família do 
que em desconhecidos.
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Do meu ponto de vista, resistir 

em reconhecer a linha de falha 

de confiança tenderá a alienar 

ainda mais o sul da Europa 

e aprofundará a desesperança na 

orla sul do Mediterrâneo, além de 

retardar a integração 

dos muçulmanos já na Europa. 
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Enquanto a Ibéria se pôde organizar como clã, 
deu ao mundo alguns dos maiores trunfos, 
como a descoberta da América ou circum-
navegação do mundo. Mesmo então havia 
desconfiança entre pessoas de outros clãs. A 
Rainha Isabel Católica de Espanha atribuiu 
aos irmãos Pinzón a tarefa de monitorar 
o desconhecido Colombo na primeira 
incursão a ocidente. Fernão de Magalhães 
(português) também teve o espanhol El 
Cano na sua esteira. Complementavam a 
confiança no clã com o conhecimento que 
faltava no clã (Irmãos Pinzón, El Cano), 
porque os espanhóis reconheciam que não 
eram ainda os melhores navegantes.  
Entre os portugueses há ocorrências 
semelhantes. Dom João II enviou dois 
judeus portugueses ao Cairo com instruções 
para o explorador e diplomata Pêro de 
Covilhã, e este revelaria aos emissários do 
Rei a melhor rota oceânica para a Índia. Os 
emissários eram judeus e, como Covilhã, 
destros na língua árabe, o que lhes permitia 
viajar entre árabes sem serem descobertos, 
mas eram leais a Dom João II.

Embora os espanhóis e os portugueses 
agissem como clãs, isso não os impedia de 
incorporar conhecimento escasso no seu clã. 
Agir como clã não deveria ser considerado 
sinónimo de atraso. O atraso resultará mais 
em insistir em gerir clãs como se fossem 
povos que confiassem em quem não 
conhecem tanto quanto confiam no seu clã.
Não se propõe acelerar a entrada e 
muçulmanos na Europa ao ponto de 
descaracterizá-la. Mas, de repensar a 
importância da simbiose necessária 
entre formas de organizacional social e 
a produtividade com alegria. Esta nova 
simbiose poderá devolver aos povos 
Mediterrâneos a autoconfiança necessária 
para se desenvolverem com maior 
produtividade e alegria onde quer que 
eles estejam. Isto poderá inclusive diminuir 
a pressão sobre a Europa da imigração 
muçulmana em excesso da capacidade 
europeia de absorver ela.
Do meu ponto de vista, resistir em 
reconhecer a linha de falha de confiança 
tenderá a alienar ainda mais o sul da 
Europa e aprofundará a desesperança na 
orla sul do Mediterrâneo, além de retardar 
a integração dos muçulmanos já na Europa. 
Tudo contribuirá para acentuar ainda mais 
a divisão, eventualmente até ameaçando 
fraturar a União Europeia. 
À propos, o valor da tendência do povo do 
Reino Unido para confiar na família em vez 
dos que eles conhecem pela primeira vez, 
fica em algum lugar entre os valores da Itália 
e de Portugal; e o Reino Unido já partiu.
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O Medo, a Política 
e as Relações 
Internacionais

O medo condiciona, grande parte, dos 
comportamentos humanos.
Se isso é verdade na rotina das nossas vidas, 

é especialmente visível na política.
Pior, na política serve de arma contra os outros, o 
que não é tão óbvio no quotidiano.
O medo intimida, coage, bloqueia.
Infelizmente, os piores regimes políticos de que há 
memória, utilizaram este meio à saciedade.
O autor Nicolau Maquiavel, escreveu no “Príncipe”, 
em 1513, perante a pergunta se valeria mais a pena 
ser “amado” ou “temido”, que a resposta sensata 
seria “temido”.
Esclareceu esta opção pelo facto de o temor poder 
ser melhor controlado que o amor. Este sentimento 
encontrava-se ao sabor de cada momento; aos 
humores e paixões circunstanciais. E, por isso, era 
difícil de ser acautelado.
Ao contrário, o temor era passível de orientação 
e domínio. Por outras palavras, era previsível e 
poderia ser doseado conforme as circunstâncias.
Noutra passagem, interrogava-se acerca do ideal de 
existirem “boas leis” e “boas armas” e concluía que 
não poderiam existir “boas leis” sem “boas armas”.
Assim, Maquiavel iniciava um debate que nos tem 
acompanhado desde sempre e mantém-se actual.
O equilíbrio entre a liberdade e a autoridade e o 
medo como arma política.

O autor Nicolau Maquiavel, escreveu no “Príncipe”, 
em 1513, perante a pergunta se valeria mais 
a pena ser “amado” ou “temido”, 
que a resposta sensata seria “temido”.
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O medo condiciona, grande parte, 

dos comportamentos humanos.

Se isso é verdade na rotina das 

nossas vidas, é especialmente 

visível na política.

Pior, na política serve de arma 

contra os outros, o que não é tão 

óbvio no quotidiano.

O medo intimida, coage, bloqueia.

Vicente Paiva Brandão
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As ideologias que se impuseram no 
período entre as duas guerras mundiais, 
compreenderam a eficácia do temor.
Os bolcheviques, liderados por Lenine, na 
sequência da revolução de Outubro de 
1917, utilizaram-no como um dos principais 
expedientes para impor a ditadura do 
proletariado, que se veio a revelar a tirania de 
uma minoria liderante, na Rússia.
Durante o período revolucionário e face à 
necessidade de assegurar o poder, utilizou-se 
o medo para impor os princípios da agenda 
comunista.
Os pressupostos ideológicos eram esclarecidos 
através da dialéctica marxista e do determi-
nismo histórico.
A primeira teoria explicava, invertendo a lógica 
de Hegel, que era a matéria, ou seja, o capital, 
o dinamizador das grandes transformações 
sociais, económicas e políticas. 
Contrariando Hegel, que apostava no vigor 
das ideias, Karl Marx defendia a relevância das 
forças produtivas.
Assim, o confronto final entre o Estado burguês 
e as forças revolucionárias, lideradas pelo 
operariado, ocorreria através da revolução 
socialista que, por sua vez, resultaria na sociedade 
dos iguais, ou seja, a utopia comunista.
A instabilidade e a violência seriam inevitáveis 
para se alcançar o paradigma socialista. 

Isso, incluiu, desde logo, o assassinato do Czar 
Nicolau II, da sua Mulher e filhos. 
Após o nascimento da União Soviética, em 
1922, e a consolidação do regime, com Stalin, os 
mecanismos de opressão ganharam plenitude.
O sistema caracterizava-se pelo mono-partida-
rismo, a ausência de organismos concorrentes, 
a impossibilidade de escolha democrática, a 
perpetuação da ideologia dominante, o afasta-
mento dos opositores políticos e a existência 
de leis arbitrárias, impostas por uma polícia 
política e Forças Armadas ideologicamente 
comprometidas. 
O determinismo histórico procurava legitimar 
do ponto de vista intelectual e doutrinário, o 
percurso inevitável da Humanidade até ao 
estabelecimento do comunismo.
O Fascismo estabeleceu-se em Itália, na sequência 
da marcha sobre Roma, liderada por Benito 
Mussolini, pressionando o rei Victor Emmanuel 
III, a nomear aquele Primeiro-Ministro.
O Estado surgiu como a instituição central da 
sociedade, tutelando a maioria das actividades 
e organizações públicas e privadas.
A par do ideário nacionalista interno, verificava-
se uma faceta externa que, grosso modo, visava 
a reprodução do Império Romano do Oriente, 
nomeadamente, no Norte de África.
Na Alemanha, um antigo cabo, combatente 
na I Guerra Mundial, conseguiu formar um 
governo de coligação, em Janeiro de 1933.
O novo chanceler, Adolf Hitler, líder do Partido 
Nacional-Socialista dos trabalhadores alemães 
(na sigla em alemão, NSDAP), rapidamente, 
neutralizou as instituições democráticas, 
nomeadamente o Parlamento. Ilegalizou 
os restantes partidos políticos, encarcerou 
os principais opositores políticos, perseguiu 
minorias raciais e confessionais, e criou 
um aparelho securitário, que lhe conferiu 
a supremacia absoluta a todos os níveis do 
aparelho estatal.
Em 1934, após a morte do Presidente Hinden-
burg, ascendeu à chefia do Estado, o que lhe 
permitiu consolidar a sua autoridade em todos 
os domínios acima mencionados.
À semelhança de Mussolini, pretendia expandir, 
além-fronteiras, o poder da Alemanha, entre-
tanto rebaptizada III Reich.
Essa intenção originou a II Guerra Mundial, 
iniciado no dia 1 de Setembro de 1939, com o 
ataque à Polónia. Por via da aliança que Varsóvia 
mantinha com Paris e esta com Londres, o 
conflito depressa se internacionalizou.
Este terminou no dia 2 de Setembro de 1945, 
com a derrota das potências do Pacto do Eixo, 

Ora, este é o momento em que, 

mais uma vez, a consistência  

da democracia e do Estado 

de Direito vai ser testado, 

nomeadamente em zonas 

geográficas que têm sido 

referências e elementos de 

moderação para outras. É um 

exame crucial e o qual convém 

superar positivamente.  

Por nós e pelas gerações futuras.
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isto é, a Alemanha, a Itália e o Japão. Os regimes 
ditatoriais correspondentes foram erradicados 
dos respectivos países.
No entanto, com o aumento da rivalidade 
Leste-Oeste, iniciada, logo, no pós-guerra, 
desenvolveu-se uma nova crispação política, 
ideológica, económica, militar e tecnológica, 
liderada pelos dois grandes vencedores – os 
Estados Unidos da América (EUA) e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
A quase totalidade da segunda metade do 
século XX foi condicionada pelo debate entre 
os países capitalistas e socialistas.
No essencial, a querela dividia sistemas demo-
liberais e outros de direcção central, onde 
predominava o Estado e o partido único.
Com o final da União Soviética, em 1991, e o 
desmoronamento do bloco afim, assistiu-se 
a uma redefinição da ordem mundial, onde 
emergia uma só super-potência, aparen-
temente, incontestada.  
Essa suposta unipolaridade sistémica, repre- 
sentada por Washington, começou, progres- 
sivamente, a apresentar sinais debilitantes.
As intervenções no Afeganistão e no Iraque não 
obtiveram os resultados animadores esperados, 
ao que acresce o ataque ao centro financeiro dos 
EUA, New-York, em 11 de Setembro de 2001.
Surgiam, desta forma, novas ameaças, justifi-
cadas, em grande parte, pela ausência de 
uma outra grande potência que apoiasse na 
vigilância do sistema internacional.
Afinal, a Guerra Fria, tinha as suas vantagens. 
Havia uma ordem, com momentos melhores 
ou piores, regulada pelas duas super- 

-potências, que conferia alguma estabilidade e 
previsibilidade à vida mundial.
A nova face do terrorismo, o aumento do 
narco-tráfico, a expansão do contrabando de 
armas, a proliferação de conflitos de média e 
pequenas dimensões, a questão dos migrantes, 
do clima, do meio-ambiente, entre outros, 
revelaram-se novas (ou, pelo menos, ampliadas) 
preocupações e ameaças à segurança das 
Nações.
A situação na Síria, a tensão entre a China e 
os Estados Unidos, a afirmação da Rússia, o 
enfraquecimento da Europa, a sobranceria 
de Teerão e a recente crispação entre Israel e 
a Palestina, constituem factores adicionais de 
inquietação.
À semelhança do passado recente, as posições 
políticas têm vindo a radicalizar-se. Isso é 
especialmente constatável no Ocidente.
Os extremismos, sejam de esquerda ou de 
direita, ganham adeptos. As democracias 
estão mais fragilizadas. As populações vivem 
inquietas. O medo instalou-se.
A pandemia, desencadeada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), gerou um enorme 
alarme social, que aduziu um receio ampliado 
e massificado. 
Ora, este é o momento em que, mais uma vez, 
a consistência da democracia e do Estado de 
Direito vai ser testado, nomeadamente em 
zonas geográficas que têm sido referências 
e elementos de moderação para outras. É 
um exame crucial e o qual convém superar 
positivamente. Por nós e pelas gerações 
futuras.
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Dinheiro Virtual, 
Perigos Reais?

Foi durante a febre das dot-com — enquanto 
empresas online eram catapultadas em bolsa 
num crescendo de IPOs — que Paul Krugman 

(prémio Nobel da Economia) concluiu, refletindo 
sobre a lei de Metcalfe, que “por volta de 2005, 
tornar-se-á claro que o impacto da internet na 
economia não fora maior do que a invenção do fax”. 
Sendo alguém que perguntou ao Google o que 
seria um fax, esta previsão lembra as visões futuras 
ilustradas pela ficção científica do século passado: 
Cidades Subaquáticas, mochilas zepelins flutuantes 
e até, o exemplo perfeito, um polícia sinaleiro 
alado a harmonizar transito de aviões biplano 
entre arranha-céus. O bias é clássico, e passa por 

Foi durante a febre das dot-com que Paul Krugman
(prémio Nobel da Economia) concluiu, 
que “por volta de 2005, tornar-se-á claro 
que o impacto da internet na economia 
não fora maior do que a invenção do fax”. 
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Aliás, a tendência 

é tal que mereceu 

uma sigla 

reconhecível: CBDC. 

Artur Deus Dionísio

responder a problemas presentes, extrapolando 
interações futuras de conceitos já existentes. 
A favor de Krugman, muitas dot-com não 
ficaram para contar a história da internet após a 
bolha ter rebentado. Mas aquelas que ficaram 
mudaram radical e irrevogavelmente a consciência 
coletiva (pensa “partilha” ou “nuvem”). Quando 
Krugman refletia sobre a internet, pensava na 
interação mais simples daquilo que ela prometia: 
comunicação, instantânea e em grande escala. 
Neste primeiro horizonte míope, comunicação 
significa precisamente isso, emissores e recetores 
de informação. O grande erro está na definição 
preconcebida de “informação”.
Há um papel para a internet na forma como 
Krugman a viu. Do email aos tweets (não o Twitter 
em agregado: com sugestões, Microtargeting, links 
e etc— nada disso, apenas pessoas a partilhar ideias, 
texto, voz, talvez concebesse até a possibilidade de 
partilhar vídeo?), mas esta é uma percentagem 
ínfima das várias formas com que a internet cria 
valor a partir da informação.
Dito o óbvio, podemos começar a meditar sobre a 
metáfora: que círculos orbitam para lá do primeiro 
horizonte das cryptocurrencies?
Bitcoin e afins são muitas coisas ao mesmo tempo. 
São método de pagamento nos marketplace da 
deepweb, tanto para psiconautas como para hitman; 
são um esquema em pirâmide para enriquecimento 
fácil ou uma bolha especulatória alimentada 
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por hype ou FOMO; são posições filosóficas e 
sociais sobre o papel dos intermediários nos 
sistemas financeiros, e a promessa da economia 
descentralizada; são uma boia de salvamento, 
face à inflação galopante ou outras narrativas 
de mercado apocalíticas; são instrumentos 
para branqueamento de capital e resgate para 
ransomware; ou apenas um método de registo 
de valores paranoico, lento, e poluente. Aquilo 
que as cryptocurrencies não são, é o que quer 
que tenha sido até à sua chegada.
Não é a comparação perfeita, mas assim 
como a internet se foi fazendo também 
de empresas focadas na sua estratégia em 
resolver problemas inerentes ou emergentes 
da rede (pensemos no problema de encontrar 
sites e fazer buscas, por exemplo), também a 
tecnologia blockchain se vai aperfeiçoando nas 
suas soluções e iterações, associadas a projetos 
alimentados por moedas. Recentemente, Elon 
Musk causou quebras no mercado crypto, ao 
anunciar que a Tesla deixaria de aceitar Bitcoin 
como pagamento, por motivos ambientais. 
Motivo válido, mesmo para a empresa que se 
deseja projetar como a apoteose do futurismo, 
dado a moeda consumir mais energia do que 
a Argentina.
Ok, então Bitcoin é uma solução horrível com 
os dias contados, assuma-se que acordamos 
amanhã neste consenso. Este cenário estaria 
ainda assim longe do fim das cryptos. Caberia 
ao mercado livre desenvolver alternativas 
ecológicas, no conceito ou técnica, para 
responder ao problema específico. Como é o 
caso da SolarCoin, que gera uma moeda por cada 
megawatt de energia solar criada; ou Cardano, 
mais eficiente na forma de processar consenso. 
A verdade é que as propriedades intrínsecas 
à blockchain – a segurança, transparência, 
imutabilidade e descentralização – têm valor e 
utilidade em si mesmas. 
Prova disso mesmo são os NFT – non-fungible 
tokens – que causaram furor associado à venda 
de peças de arte digitais únicas (ou, mais 
precisamente, infungíveis) por várias dezenas 
de milhões de dólares. A sua implicação para 
a arte, ou a forma como funciona, são boas 
pesquisas para os interessados, mas o que me 
importa transmitir aqui é a ideia de progresso 
e inovação da blockchain. Com esta tecnologia 
vêm o potencial de informação digital única, 
próxima da existência física e analógica de algo 
que não consegue ser substituído, e que para 
além disso é inalterável e seguro. As aplicações 
são ainda difíceis de imaginar, mas se quiser 
fazer algo próximo de um polícia sinaleiro 

alado no que toca a previsões, fichas médicas 
e registos públicos online incorruptíveis ou 
chaves de acesso seguras e irrepetíveis (a carros, 
casas, programas) são a ponta do iceberg 
concebível. 
O exercício importante é não incorrer no erro 
de Krugman. Sim, cryptos são uma forma de 
armazenar informação, mas antes de comparar 
a sua taxa de adoção com a lei de Metcalfe, 
pensemos sobre essa nova comodidade que é 
a informação. 
A “informação” que permite o modelo de 
negócio do Facebook, uma empresa de $279.95 
biliões e aparente uso gratuito ao utilizador, 
tem plasticidade para assumir mutações ainda 
sem preço ou forma. Tudo o que precisa é de 
uma rede por onde correr e utilidades que 
incentivem a adoção. 
O país com maior taxa de adoção tecnológica 

Num regime em que as empresas 

tecnológicas andam  

de mãos dadas com o PCC,  

que as instrumentaliza num 

distópico e omnipresente sistema 

de vigilância, não é de admirar 

alguma da informação que será 

carregada em paralelo com a 

transmissão da moeda. Para já, 

sabemos que a moeda digital 

estadual chinesa incorporará 

informações biométricas,  

como impressões digitais. 
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Os estados perdem assim toda 

e qualquer agência 

de autoridade económica que 

não seja como mero agente. 

Enquanto empresas como 

o Facebook ou a Apple, ambas 

com projetos para moedas 

próprias, teriam influências 

desmesuradas numa espécie 

de neo-feudalismo corporativo.

é a China. Portanto as hipóteses de te teres 
deparado com um yuan recentemente 
são mesmo muito baixas. De tal forma 
o ecossistema de pagamento móvel foi 
massivamente adotado, através de Alipay 
ou WeChat, que o banco central Chinês teve 
de tomar medidas para obrigar os pontos de 
venda a aceitar dinheiro físico. Mas isto poderá 
estar prestes a mudar novamente.
É o próprio Banco Popular da China — banco 
nacional e, como tal, instituição responsável 
pela política monetária e regulação financeira 
— que empurra agora uma agenda tecnológica: 
o yuan digital ou DCEP (Digital Currency 
Electronic Payment). Num regime em que 
as empresas tecnológicas andam de mãos 
dadas com o PCC, que as instrumentaliza num 
distópico e omnipresente sistema de vigilância, 
não é de admirar alguma da informação 
que será carregada em paralelo com a 
transmissão da moeda. Para já, sabemos que 
a moeda digital estadual chinesa incorporará 
informações biométricas, como impressões 
digitais. O suficiente para implicar o perfil 

de cada comprador a cada compra, a cada 
ranking de cidadania, e a partir daí poder negar 
transações (caso alguém tido como passível 
perigo ideológico tente comprar um livro de 
teor mais liberal, por exemplo). Mais uma vez, 
o tipo de informação fará toda a diferença, e 
a longo prazo a especulação é perto de inútil. 
Mas num regime que experimenta com sucesso 
câmaras de reconhecimento facial, com leitura 
de temperatura e micro-expressões, capazes 
de extrapolar reações negativas a propaganda, 
a alavanca dada pela associação de informação 
a todas as transações é brutal. 
O e-yuan estará disponível em 2022, a tempo 
para as Olimpíadas de Inverno de Pequim, mas 
não será então a única moeda digital emitida 
por um banco central. Aliás, a tendência é 
tal que mereceu uma sigla reconhecível: 
CBDC. Diretamente inspiradas pela Bitcoin, 
as moedas digitais de bancos centrais são 
uma promessa tanto do Banco da Inglaterra 
como da própria Zona Euro, que começou já 
experiências com o digital euro. Na verdade, 
a economia ocidental não terá outra opção, à 
medida que as possibilidades da moeda 2.0 
começarem a revolucionar os mercados. Não 
o fazer seria exponencialmente mais grave 
do que uma economia prescindir de adotar o 
sistema de capitalização de mercado – ou talvez 
até da própria moeda aquando da sua primeira 
invenção – acrescido o facto interdependência 
e híper competitividade do século XXI. 
Se digital wallet ou ICOs não pertencem 
ainda ao léxico da maior parte da população, 
isso não terá qualquer relevância. Em 2006, 
um ano antes da revolução iPhone, apenas 
cerca de 2% de vendas ocorriam online. Hoje 
rondam os 30% (com um empurrão COVID, 
sim). Mas não é com a falta de familiaridade 
que devemos estar preocupados. Aliás, é essa 
que irá manter de vivo a progressivamente 
moribundos os bancos de retalhe (e muitos 
serviços e empregos associados e este). O 
motivo é simples, e é uma curiosa tangente à 
vertente ideológica libertária das crypto.
A principal função dos bancos de retalhe 
é armazenar nas suas bases de dados um 
registo de quantidade da moeda emitida pelos 
bancos centrais que se encontra na sua posse, 
associado a cada um dos seus clientes. Se um 
banco central criar uma e-moeda que emite, e 
que poderá ser armazenada em qualquer tipo 
de carteira digital incluindo uma do seu próprio 
design, então o agente económico perderá a 
necessidade de pedir a um banco de retalhe, 
contra taxas e custos, que o armazene para sua 
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segurança. Toda uma indústria, desde empréstimos 
a uma miríade de serviços financeiros, seria 
revolucionada com os bancos de retalhe de fora. 
Mas o colapso dos bancos de retalho, se parece 
assustador, é a parte menos insólita do dilema que se 
avizinha. Familiariza alguém com um Smartphone, 
e essa pessoa terá zero problemas em trocar de 
Youtube para Netflix para HBOmax para Disney+ 
para Hulu para AppleTV+ ou AmazonPrime. Como 
sublinhei, o progresso, soluções e aplicações para 
blockchain e as moedas digitais que o correm não 
vão parar. Não demorará muito até que os iniciados 
ao e-euro colham uma miríade de outras vantagens 
nas mais distintas crypto moedas. 
As democracias liberais, procurando não se tornar 
obsoletas face ao progresso e economia chinesa, 
terão de optar entre tornar-se menos liberais ou 
tornar-se menos democráticas. A primeira hipótese 
implica um impedimento de progresso e uma 
estagnação tecnológica pouco característica do 
ocidente, bem como uma posição de proibição 
sólida que alguns argumentarão totalitária. Essa 
irá consistir na proibição todas as moedas não 
emitidas pelo respetivo banco central, ou por uma 
seleção de bancos centrais ou projetos aprovados 
(talvez com restrições de proporção ou taxas). Isto 
sobre a ameaça de se tornar irrelevante em toda a 
política monetária e financeira. 
Quem já sofreu nas mãos de um website insti-
tucional, sabe a dor infligida pela fraca atração de 
talento informático das instituições governamentais. 
Qualquer site estadual está a anos-luz de gigantes 
tecnológicos como a Google ou Facebook (ou Bing...). 
Não é realista supor que o Banco Central Europeu, 
em concorrência com Silicon Valley ou Singapura, 
irá vingar nas suas soluções em livre concorrência. 
Imaginem o Biden a distribuir estímulos pela 
economia americana (como o está a fazer agora), 
mas num cenário em que a moeda com que o faz 
foi completamente prescindida e encontra-se em 
décimo oitavo lugar face ao valor de outras moedas. 
Os estados perdem assim toda e qualquer agência 
de autoridade económica que não seja como mero 
agente. Enquanto empresas como o Facebook ou a 
Apple, ambas com projetos para moedas próprias, 
teriam influências desmesuradas numa espécie de 
neo-feudalismo corporativo.
Se os estados quiserem manter a sua relevância 
tradicional, terão de impor um travão ao progresso 
que custará soluções originais relevantes e uma 
porção da economia espectavelmente maior do 
que aquela representada pelos bancos de retalho 
hoje. Adeus moedas que plantam árvores, que 
trocam os meus dados para marketing online 
por dinheiro ou que vendem automaticamente 
os watts produzidos pelo meu painel solar. Esta 

posição iliberal terá custos que talvez, numa 
espécie de profecia auto-realizada, nos tornarão 
por isso inaptos face ao progresso chines — ou mais 
próximos do seu Modus operandi. 
As ameaças ao status quo estão lançadas e o 
percurso parece traçado. Com alguma sorte, este 
artigo envelhece tão bem como as previsões de 
Krugman, e não terei as poupanças na moeda 
da Disney, nem serei impedido de o reler por um 
Estado paranoico.
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Um ponto fixo 
num universo 
de ordem e caos

Que comece o jogo!
Ao entrarmos no ciberespaço e interagirmos 
nele, não é apenas o nosso espaço de 

comunicação que se expande, o mesmo acontece 
com o nosso espaço de vida. 
O ciberespaço é o domínio global no ambiente de 
informação que consiste na rede interdependente 
de infraestruturas de tecnologia da informação, 
incluindo a Internet, redes de telecomunicações, 
sistemas de computador, processadores e controla-
dores incorporados.
É o espaço de interconexão mundial — atrevo-me 
dizer “interconexão universal”, pois o ciberespaço 
não vai ficar por aqui — dos computadores e das 
memórias dos computadores.
Memórias estas que, dada a evolução das 
interconexões, se podem tornar em organismos vivos.
É interessante notar que o termo “ciberespaço” 
criado em 1984 incorpora a Internet inventada 
muito antes (1969). É como se o tempo não fosse 
relevante e o ciberespaço sempre existisse. Poderia 
ainda não haver nome para ele, mas existia com 
certeza. Tal como determinadas Leis Universais que 
vamos descobrindo, mas que sempre existiram.
É o éter da existência...!

Ao entrarmos no ciberespaço e interagirmos nele, 
não é apenas o nosso espaço de comunicação 
que se expande, 
o mesmo acontece com o nosso espaço de vida. 

A propósito de tempo, à medida que ele avança e a 
tecnologia se desenvolve, existe algum outro padrão 
de morte além da morte física?
A vida/morte é um “trabalho” em progresso 
constante...!
A vida repete-se eternamente. 
O início é o fim e o fim é o início. 
Somos fragmentos, apenas fragmentos, de algo 
maior, algo mais que maior; infinito! Por isso (ou 
talvez não), nos sentimos incompletos, ainda assim, 
virtualmente completos.
Incompletos conscientemente e completos incons-
cientemente.
Há momentos artísticos que surgem do “nada”!
Sonhar é muito importante. Pesquisas experimentais 
confirmam que os sonhos ajudam a consolidar 
memórias e facilitam a aprendizagem. Sonhar 
também é um estado de flutuações cognitivas 
excepcionalmente lúdicas e livremente associadas.
Pode então uma Inteligência Artificial (IA) sonhar?
Sendo uma IA, não acredito que algum dia venha a 
sonhar realmente. No entanto, quando deixarmos 
de ter a artificialidade da “nossa própria” inteligência 
e a Super Inteligência tiver emergido, claro, sonhará!
Inteligência Artificial, esse desejo antigo do ser 
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humano em forjar os deuses, qual Síndrome de 
Deus. Será arrogância humana querermos ser 
deuses? O desejo continua, ainda que de uma 
forma camuflada.
Na verdade, a IA não passa de uma simulação de 
inteligência, exponencialmente elevada, graças 
aos mecanismos computacionais existentes.
Nós, seres humanos, ainda somos — e acredito 

que sempre seremos — o computador central, 
ainda que com os recursos computacionais 
inferiores (por enquanto) e substituídos por 
poderosíssimas máquinas que aceleram a 
nossa evolução.
Mas se o foco dessa aceleração se centrar nas 
máquinas, o ser humano corre o risco de ficar 
obsoleto e, em última instância, extinguir-se. 
Obviamente não queremos que isso aconteça, 
logo há que ter noção do verdadeiro desejo do 
ser humano, focarmo-nos nele e... renascermos 
como uma versão aprimorada e evoluída. 
Por outras palavras, defendo que a evolução 
humana tem de partir do nosso interior, 
confiando no que somos, e não das máquinas.
A exploração do cérebro e mente humanas 
está aquém do nosso verdadeiro potencial. Se 
com tão reduzido uso das nossas faculdades 
mentais, chegámos ao ponto evolutivo sem 
retorno (não podemos, nem devemos, recuar) 
em que nos encontramos, consigo ter um 
pequeno vislumbre da nossa próxima versão 
melhorada.
O futuro será brilhante, com certeza, mas 
também cheio de “Anjos e Demónios”, como 
aliás em tudo na vida. Não há ordem sem 
caos e vice-versa. Por isso, não encontremos 
bodes expiatórios para fugir às nossas 
responsabilidades e encarar o que aí vem 

com determinação e inteligência (humana). 
Verdadeira inteligência. No fundo, o que vem aí 
é fruto da nossa inteligência.
A Inteligência Artificial é isso mesmo: artificial.
Ainda assim, há que ter em conta a artificialidade 
da mesma. Contudo, acredito que, além de 
todos termos capacidade em despertar a nossa 
própria inteligência, a artificial poderá ajudar- 
-nos em muito. Muito mesmo!
Na verdade, não é artificial, visto que fomos nós, 
seres humanos, que a criámos. É parte de nós. 
Não como extensão, mas como consequência 
evolutiva. Tudo aquilo que queremos que sejamos.
Por muito que vivamos, queremos sempre ser... 
deuses! Talvez porque o “ADN DEUS” esteja no 
nosso ser; um legado perpétuo. Esse “ADN” 
sempre existiu e sempre existirá. Um infinito do 
finito que conhecemos.
Defendo que devemos entender a tecnologia 
como extensões ao ser humano. Ferramentas 
que, tão evoluídas que estão, nos permitem 
fundir com elas, como se de um pacemaker 
se tratasse.
Falo em estimulador cardíaco, vulgo pacemaker, 
como poderia falar de uma prótese dentária ou 
uma prótese do joelho, são tudo extensões ao 
ser humano. Formas que nós, seres humanos, 
encontrámos para estender e melhorar a nossa 
qualidade de vida.
A Inteligência Artificial também não é nada 
mais nada menos do que uma ferramenta que 
estimula a nossa inteligência “adormecida”. Uma 
forma de melhorar e acelerar, artificialmente, o 
nosso processamento cognitivo.
Acredito que haverá uma altura em que iremos 
despertar a nossa total inteligência, sem a 
necessidade de recorrermos a formas alternativas 
à verdadeira inteligência. Mas lá chegaremos. 
Enquanto isso, a Inteligência Artificial é uma 
realidade e está cá para ficar e temos de saber 
lidar com ela, não fosse ela um desejo nosso.
Mesmo que hoje o ser humano já estivesse 
“acordado”, ela, a IA, seria/será/é sempre útil; 
para bem e para mal.
Apesar de a Inteligência Artificial ser forjada 
pela tecnologia, vejo-a como algo incorpóreo, 
etéreo. Logo, faz parte de nós como se de uma 
Alma Digital se tratasse, não sendo de todo uma 
extensão. A tecnologia “apenas” ajuda a processar 
mais rapidamente o desejo do Homem.
Quão brilhantes os seres humanos podem ser 
quando aliam as suas mentes às tecnologias?
Diariamente, novos avisos surgem sobre a 
Inteligência Artificial rebelando-se contra nós. 
Enquanto isso, um dilema mais imediato passa 
despercebido pelo radar. 
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Por outras palavras, defendo 

que a evolução humana tem 

de partir do nosso interior, 

confiando no que somos, 

e não das máquinas.
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Foram desencadeadas forças que empurram 
a humanidade para um caminho imprudente, 
que está cada vez mais a fazer com que nos 
comportemos como simples máquinas.
Vamos jogar um jogo?
Sim? (errado)
Não? (errado)
Desligue o computador... e fuja.
Mas fugir para onde? Temos que enfrentar o 
“problema” e construir os tempos vindouros da 
Nova Inteligência Artificial. É nosso dever!
Não há como escapar. É inevitável. É evolução. 
Portanto, um desafio e não um problema. Talvez o 
maior desafio do ser humano.
Até agora, foi uma espécie de aquecimento.
Doravante, tudo o que se fizer terá de estar livre 
da toxicidade humana para que a Nova IA seja, de 
facto, a nossa melhor versão, a nata do que há de 
melhor nos seres humanos; a sua essência na forma 
de um todo!
Uma transformação digital é uma transição para 
um mundo diferente. O poder de adaptação a 
esse mundo diferente define a nossa existência 
(sobrevivência, qual Darwin).
E a propósito de inteligência, o subconsciente é a 
totalidade absoluta do infinito do conhecimento; 
a nossa mente libera informações já existentes 
e conhecidas conforme o que desejamos e 
acreditamos.
Somos donos de inteligências equivalentes, tais 
quais são máximas e infinitas.
Para mim, a inteligência não se mede, não faz 
sentido. Não se pode dizer que uma pessoa 
analfabeta seja menos inteligente do que um 
doutorado. A inteligência é tão infinita quanto o 
conhecimento e manifesta-se conforme o desejo 
intenso de cada um.
Uns (a maioria) não conseguem o que querem, 
porque não acreditam verdadeiramente no que 
querem. Não basta apenas querer; e sim acreditar 
verdadeiramente — intensivamente, com emoção 
quanto baste para despoletar a “faísca” — no que se 
quer. Querer e crer! E tudo é possível.
Qualquer pessoa sabe falar todas as línguas existentes 
e todas aquelas que ainda não existem, porém este 
conhecimento só é descoberto quando despertado 
(descarregado), por algum factor, não sendo 
necessariamente necessário recorrer à aprendizagem 
convencional... (o pleonasmo é propositado).
Isto explica alguns “fenómenos” (as aspas são 
propositadas, para enfatizar que não há fenómenos, 
ou pelo menos não são vistos como tal quando 
acreditamos que tudo tem uma razão de ser), 
como sejam dos “génios” (mais aspas) como Mozart 
que denotou habilidade musical prodigiosa desde 
a sua infância.

Quem lhe ensinou?
Existe, de facto, mistério no sucesso (e qualquer 
outra coisa na vida, diga-se); esse mistério é tão 
simples como complicado. Julgo que não pode 
ser apenas algo aleatório, da mesma maneira 
que não será sorte ou acaso. As pessoas não são 
todas iguais. Podemos ser todos parecidos e traçar 
caminhos idênticos e sermos mais inteligentes 
uns do que outros, mas não é a inteligência que 
define o sucesso... eu atrever-me-ia a dizer serem 
as diferentes frequências de energia de cada ser 
humano.

Fácil e simples em simultâneo. Compararia isto 
aos qubits da computação quântica, que podem 
ter os dois estados (0 e 1) em simultâneo. O que 
prevalece... é o que é observado!
Assim, quão diferentes são as máquinas em relação 
aos seres humanos? Não serão uma “simples” 
criação à sua imagem?
O Universo é fantástico. Tão fantástico que tanto 
é zero, como um; na sua perfeição emerge a 
imperfeição. Não deixa de ser uma “máquina 
quântica” sem espaço nem tempo e com espaço e 
com tempo; com luz e ausência de luz. Tudo e nada. 
E do nada surge tudo.
Na nossa existência, o “impossível” reina. Reina 
porque o humano em si, além do verdadeiro poder 
que tem, teima em induzir o seu semelhante que o 
impossível é mesmo impossível. E sabemos que não!
Será que sabemos?

Nota: Este artigo não obedece, propositadamente, 
ao Novo Acordo Ortográfico.

A Inteligência Artificial 

também não é nada mais 

nada menos do que uma 

ferramenta que estimula a 

nossa inteligência “adormecida”. 

Uma forma de melhorar e 

acelerar, artificialmente, o nosso 

processamento cognitivo.
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Estratégia Genética: 
Cognição e Educação. 
Resposta à cidadania em 
crise internacional

AS CIÊNCIAS DA COGNIÇÃO E AS OPORTUNI-
DADES EM EDUCAÇÃO

Considerando os conhecimentos proporcionados 
pelas ciências da cognição, podemos assumir 
que existe uma dicotomia. Equívoco ou 
falácia? A dicotomia existe mais em termos 
concretos que conceptuais e, pior ainda, não 
só existe concretamente como a tendência dos 
diferentes autores e especialistas em Educação é 
tendencialemente penderem fortemente para um 
dos polos dessa dicotomia: uns privilegiando os 
contextos de aprendizagem e outros privilegiando 
os conteúdos a aprender. Já São Tomás de Aquino 
referiu a justeza de se enveredar pelo caminho do 
meio: contextos e conteúdos!
No Brasil são privilegiados os contextos de 
aprendizagem em detrimento dos conteúdos a 
aprender. Se analisarmos o documento base que 
define os currículos na Educação Básica brasileira, 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
verificamos que surgem de modo sistemático 
as Competências, Habilidades e Atitudes (CHA) 
que os alunos deverão desenvolver ao longo dos 
12 anos da escolaridade básica, com pequenos 

Todos os campos científicos debatem-se com uma plêiade 
de paradigmas coexistentes e, por vezes, competidores. O 
campo da aprendizagem não lhe é alheio e, com a revolução 
tecnológica em que vivemos, observamos uma dicotomia que 
se afirma com intensidade: aquela que opõe o paradigma dos 
contextos ao paradigma dos conteúdos na aprendizagem.
Por contextos entende-se o «design de contextos» - inovadoras 
situações de aprendizagens com novas soluções tecnológicas e 
a pedagogia; e por conteúdos, latu sensu, entende-se «objetos 
de aprendizagens».

apontamentos relacionados com conteúdos 
objetivos. Mesmo anteriormente à BNCC, os 
documentos oficiais brasileiros possuiam os 
mesmos tipos de descritores. Resultado em termos 
das aprendizagens? Os estudantes brasileiros ficam 
nas últimas posições nas três áreas em avaliação 
no Pisa desde que o país participa nessa avaliação. 
De entre os países da América do Sul, o Brasil 
fica sistematicamente colocado na penúltima ou 
antepenúltima posição em cada uma dessas áreas. 
Países como Singapura, Coreia do Sul ou a Estónia 
privilegiam o conteúdo em detrimento do contexto 
das aprendizagens. Uma análise sistemática aos 
currículos cingaleses tornam explícito o que os 
alunos devem aprender em termos de conteúdo 
em cada disciplina e mesmo a sequência em que 
as aprendizagens devem acontecer. Resultado 
em termos das aprendizagens? Os estudantes 
desses e de outros países que focam no conteúdo 
e não no contexto da aprendizagem estão 
sistematicamente no topo das classificações em 
todas as áreas do Pisa.
Do que me é dado a observar, os autores e os 
especialistas em Educação que privilegiam 
contextos e não conteúdos têm extrema dificul-
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dade em explicitar como os contextos podem e 
devem ser concebidos para facilitar o processo 
de aprendizagem. Mas há excepções, claro. 
As mais interessantes delas já têm décadas, 
talvez mesmo um século, como são os casos 
da Pedagogia Montessori e das Escolas 
Waldorf, extremamente exigentes em termos 
da formação dos seus professores, como não 
poderia deixar de ser. Mais recentemente, as 
Escolas de Sudbury, onde os alunos têm total 
responsabilidade pelas suas aprendizagens, a 
tão portuguesa Escola da Ponte, com muitas 
semelhanças com a escola de Sudbury original. 
O que é mais usual encontrarmos em países 
como o Brasil ou mesmo Portugal são 
‘experiências pedagógicas’ baseadas em 
modismos e em palavras de ordem, sem a 
preocupação de aplicar com todo o rigor 
um projeto pedagógico pensado em todos 
os seus componentes: aprendizagem ativa, 
como se houvesse uma passiva, metodologia 
de trabalho por projetos e por aí vai. O melhor 
exemplo são os famigerados trabalhos de 
grupo, que em geral só são de grupo na 
constituição dos grupos e que descambam em 
trabalhos de um ou de uma dupla, limitando- 
-se os restantes a assinar o trabalho. Vi isso 
acontecer de forma sistemática em Portugal 
(até comigo e os meus irmãos) e continuo a 
ver no Brasil. O ano passado um dos meus 
filhos participou em trabalhos de grupo de 
9, 12 e mesmo 15 elementos em que de fato 
trabalharam apenas dois, no máximo três 
alunos. Que metodologia é esta? O que se 

privilegia? A colaboração e a cooperação ou a 
fraude e a corrupção?
Vendo na perspectiva oposta, só dar atenção 
aos conteúdos sem qualquer consideração 
pelos contextos de aprendizagem pode cair- 
-se na tentação de se enverar por sistemas 
organizados com base no jesuítico ratio 
studiorum, no trivium e quadrivium sem tomar 
em consideração o que as melhores práticas 
educativas com base em evidências poderão 
dar como contributo em termos de ensino e 
ou de aprendizagem.
Mas para deixar claro, se tivermos que 
cair em ‘tentação’, que seja por privilegiar 
conteúdos em detrimento de contextos de 
aprendizagens, pois o presente nos alerta que 
apenas contexto sem estruturação mínima 
de conteúdos conduz ao desastre, pelo que 
conseguimos observar na generalidade dos 
sistemas de ensino superior nas Humanidades 
nos países desenvolvidos.
Há uma certa obsessão com a irradicação 
da aprendizagem de conteúdos, a ponto 
de se considerar vantajosa a eliminação 
do ensino organizado em disciplinas. 
Essa obsessão prende-se sobretudo com a 
fantasia que se deve facilitar a progressão 
escolar quando ocorre a universalização dos 
sistemas educativos, como aconteceu há 
algumas décadas em países como a França 
ou o Reino Unido ou mais recentemente em 
Portugal, ou quando os sistemas educativos 
começam a colher grandes contingentes 
de alunos provenientes de outras culturas. 
Como resultado, nivelou-se por baixo. Talvez o 
caso mais paradigmático seja o francês, mas 
imagino que esteja quase universalizado em 
quase toda a União Europeia. 
No entanto, essa obsessão tem uma longa 
tradição de quase cinco séculos, talvez mais, 
quando curiosamente Francis Bacon começou 
a instituir o ‘saber é poder’, cabendo ao 
Estado o papel de financiador da construção 
do conhecimento (através dos investimentos 
na pesquisa). E, assim, gradualmente e em 
contraposição à tradição judaico-cristã, 
se substituiu Deus pelo omnipresente e 
omnipotente Estado. Essa reação também 
resultou da decadência da escolástica no final 
da Idade Média. E com essa transição jogou- 
-se fora o bebé junto com a água do banho: 
com a escolástica e a sua dialética foram 
gradualmente deitado no caixote de lixo da 
História, primeiro, Aristóteles, seguido de Santo 
Agostinho, São Tomás de Aquino, de Duns 
Scotus ou o português João de São Tomás 
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(obra cujo esquecimento atrasou em mais de três 
séculos os estudos do signo e do significado  – 
– somente recuperado nos anos 80 do século 
passado) e mais tarde a formação liberal, geral e 
abrangente, substituindo-a pela especialização, e, 
por fim, abandonou-se o ensino no secundário do 
Latim e do Grego Antigo por serem retrógrados, 
absurdos e antiquados. (E neste mês de Maio de 
2021 a Priceton University retirou a obrigatoriedade 
de cursar Latim e Grego Antigo do seu major em 
Estudos da Antiguidade Clássica!) E assim se 
elimina uma das principais funções da escola, que 
é a de transmissão de conhecimento e de cultura, 
tal como propõem a professora Olga Pombo 
da Universidade de Lisboa ou o recentemente 
falecido crítico e filósofo Georges Steiner. Este 
último tem uma expressão muito feliz que retrata 
essa realidade tão infeliz: o sistema educativo está 
de certa forma programado para uma espécie de 
‘amnésia planeada’.
Para termos uma ideia até onde se poderá ir na 
supressão de conteúdos na Educação Básica, no 
Brasil a Gramática da Língua Portuguesa exigida até 
ao 9º ano, final da escolaridade obrigatória, limita-
se ao conhecimento das diferentes dez classes 
de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, 
interjeição, numeral, preposição, pronome, subs-
tantivo e verbo. E sem grandes firulas...
Abdicar do ensino e da aprendizagem de conteú-
dos devido à proveniência sociocultural dos alunos 
é uma forma de confirmação de destino, como 
propõe o professor António Nóvoa. Temos de 
conseguir fazer bem mais e bem melhor, levando 

o conhecimento e a cultura a todos os alunos. 
Os relatos de Cecile Ladjali e Georges Steiner 
(“O Elogio da Transmissão”) e de Serge Boimare 
(“Ces enfants empêchés de penser”) de uso da 
leitura e escrita de poesia, mitos, contos e fábulas 
em sala de aula repletas de alunos classificados 
como desinteressados pela aprendizagem ou 
com dificuldades de aprendizagem são bem 
ilustrativos de como, através de contextos de 
aprendizagem adequadamente estruturados, 
todos os alunos conseguem aprender os conteúdos 
de aprendizagem previstos para o seu ano de 
escolaridade. 
Contudo, podemos assumir que existem 
condições que podem ser consideradas como 
pre-requisitos para uma efetiva aprendizagem. 
Com particular destaque para a metacognição. 
O primeiro pré-requisito é abandonar o mantra de 
‘aprender a aprender’, como se as aprendizagens 
fossem possíveis sem haver... aprendizagem. Isto é, 
aprendizagem de conteúdos. Aprender aprende- 
-se aprendendo. Não é algo que caia dos céus 
aos trambolhões. Aprende-se a andar de bicicleta 
andando de bicicleta (e caindo e levantando- 
-se sucessivas vezes até se ter aprendido de fato). 
Aprende-se a fazer cálculos matemáticos fazendo- 
-se cálculos matemáticos, em primeiro lugar, e 
resolvendo problemas matemáticos, em segundo 
lugar. “Aprender a aprender” é mantra de quem 
não quer ensinar, parece-me.
O segundo pré-requisito, relacionado ao primeiro, 
é privilegiar o ensino em sala de aula. Ensino 
direto e explícito. Esperar que os alunos aprendam 
exclusivamente por intermédio das suas intuições 
é um equívoco que gerou milhões de analfabetos 
funcionais quando, durante a alfabetização, se 
segue uma metodologia socioconstrutivista que 
demoniza o ensino direto e explícito da relação 
entre grafemas (as letras como sinais gráficos) e os 
fonemas (os sons das letras) e se aguarda que as 
crianças façam sistemáticas ‘intuições linguística’ 
na aprendizagem da escrita.
O terceiro pré-requisito, relacionado com o 
segundo, é usar em exclusividade métodos e 
técnicas de ensino que se baseiam em boas 
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evidências. Usar o método global ou métodos 
mistos para alfabetizar é uma excelente 
forma para derrotar legiões de crianças em 
alfabetização cujos pais não possuem hábitos 
de leitura. O único método de alfabetização 
que tem amplas evidências é o método fónico, 
que aliás é o único método que auxilia na 
alfabetização da generalidade das crianças, 
com ou sem problemas de dislexia, por 
exemplo. 

O quarto pré-requisito, relacionado com o 
terceiro, é confiar que o método ou técnica 
usada na instrução (no ensino direto e explícito) 
é por si só gerador de vontade no aluno de 
trabalhar e aprender. Aguardar que o aluno 
possua o nível de motivação adequado para 
só aí ensinar é uma falácia, que nem sequer 
é muito adequada quando se tem 30 alunos 
numa mesma sala e supostamente cada um 
deles ‘motivado’ para fazer e aprender coisas 
diferentes.
A metacognição, como conhecimento que 
o indivíduo tem sobre os seus próprios 
processos cognitivos, possibilitando o seu 
monitoramento, a sua organização e a orga-
nização, é importante para ele conseguir 
pensar sobre o que sabe e o que não sabe. 
Existem ferramentas cognitivas para auxiliar a 
metacognição, como os fluxogramas, os mapas 
mentais ou mesmo as meras listagens. São 
extremamente úteis para o aluno perceber o 
que sabe, o que pensa que sabe mas não sabe 
e o que não sabe.
Indo mais além, importa compreendermos 
como processamos a informação para 
aprendermos efetivamente. Quando conse- 

guimos compreender como de fato proces-
samos a informação, como ela deve ser 
organizada para ser melhor memorizada e 
compreendida, estamos mais adequadamente 
preparados para, por um lado, tornar mais 
eficientes e eficazes os nossos tempos dedicados 
à aprendizagem e, por outro, desenvolvermos 
estratégias que permitem aprendizagens mais 
aprofundadas e significativas. Os designados 
‘métodos de estudo’ são apenas formatos que 
nos podem auxiliar a reter informação de modo 
a estruturarmos e a organizarmos o nosso 
conhecimento, tendo em atenção a forma 
como o cérebro humano processa informação. 
Este é um edifício em permanente construção 
e quanto maior for a nossa consciência 
relacionada a esta edificação, melhor será a 
nossa capacidade para distribuirmos de forma 
eficiente os recursos cognitivos e emocionais 
necessários para as tarefas de aprendizagem e 
consolidação do conhecimento.

O BRASIL EM TEMPOS DE CRISE

O Brasil é um continente, tal a sua dimensão. 
Como um xadrez federal, a resposta 
educativa à crise pandémica revela elevada 
complexidade. O Brasil, até pela sua dimensão 
continental, conseguiu em simultâneo 
produzir respostas de elevada excelência e 
respostas completamente descabidas, nos 
casos limites produziu mesmo não respostas. 
As escolas do ensino básico de todas as redes 
públicas e particulares foram suspensas por 
volta do dia 15 de março de 2020. Se em 
Portugal e nos restantes países do hemisfério 
norte se estava a entrar no último período 
letivo, no Brasil o ano letivo estava no seu início. 
As escolas das redes públicas (na rede federal, 
os colégios militares e os cursos tecnológicos 
dos Institutos Federais espalhados por todo o 
território brasileiro, nas redes estaduais e nas 
redes municipais) permaneceram fechadas 
para o ensino presencial durante todo o ano 
letivo de 2020 e, com algumas excepções, 
permaneceram fechadas para o ensino 
presencial, que só deveria regressar de modo 
mais intenso em agosto de 2021. As escolas 
particulares, dependendo dos normativos 
municipais ou estaduais, tiveram em 2020 e 
em 2021 períodos em que as aulas presenciais 
eram permitidas e outros em que eram 
proibidas.
Mas se o ensino presencial foi quase inexistente 
na Educação Básica no Brasil, houve uma 
explosão do designado ‘ensino remoto’, com 
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a transmissão de vídeoaulas através de canais de 
tv locais (em geral de baixa qualidade) ou com 
o auxílio das tecnologias digitais atualmente 
disponíveis (usando extensivamente ferramentas 
como o ZoomTM ou o GoogleMeetsTM), com ou 
sem acompanhamento diferenciado aos alunos. 
Alguns municípios optaram por não dar qualquer 
tipo de ensino, nem presencial, nem remoto. O 
que implica que nesses municípios os alunos da 
Educação Básica que frequentam a rede pública 
estão sem qualquer aula, presencial ou remota, ou 
acompanhamento por parte da escola ou de seus 
professores desde 15 de março de 2020.
O abandono dos alunos aconteceu em inúmeros 
municípios. Explicitamente, o que os responsáveis 
desses municípios afirmam é que, como nem 
todos os alunos têm acesso à tecnologia para 
acompanhar o ensino remoto (não possuem 
computador em casa e ou não têm acesso à 
internet), não seria justo que só alguns tivessem 
acesso ao ensino remoto enquanto os outros 
ficariam para trás. Assim, politicamente decidiram 
que todos ficariam para trás.
De fato, os municípios que fizeram essa opção 
são governados por partidos de esquerda, como o 
Partidos dos Trabalhadores, o Partido Comunista 
do Brasil ou o Partido Socialismo e Liberdade, por 
exemplo, e essa foi uma forma de luta escolhida 
para combater o Governo da União (de cariz 
eminentemente conservador). Tem lógica? Não. 
Mas essa é considerada uma forma de luta legítima 
para combater aquilo que alguns consideram os 
‘excessos’ autoritários do governo da União...

POR UM NOVO DESIGN DE APRENDIZAGEM 

É no mínimo curioso observarmos o impacto 
do designer industrial alemão Dieter Rams 
noutras disciplinas como o desenho gráfico 
ou a experiência do utilizador. Princípios 
como inovador, útil, agradabilidade estética, 
compreensível, honesto ou simples, são atributos 
desenvolvidos por Rams que Steve Jobs aplicou na 
sua indústria. Uma nova escola inspirada em Rams 
é possível?  Há, de fato, algumas aprendizagens que 
a Educação e a Pedagogia podem fazer se forem 
estudar com afinco outras áreas do conhecimento 
que não têm explicitamente relação com o Ensino 
ou a Aprendizagem, como é o caso do Design.  
Eu de autores como Dieter Rams ou de outros 
designers que formam o movimento do ‘design 
thinking’, retiraria as ideias relacionadas com 
a concepção de espaços e tempos de ensino e 
aprendizagem, mas necessariamente iria associar 
essas ideias a temáticas tipicamente educativas, 
como os currículos, a formação docente, a avaliação 

de desenvolvimento docente, a remuneração 
docente, a avaliação e o acesso a materiais didático-
pedagógicos de qualidade (impressos, virtuais, 
jogos didáticos...). 
Se tivermos em atenção o detalhe dos princípios 
do design preconizados por Rams (como a 
estética, a compreensibilidade, a discrição, a 
durabilidade ou a honestidade, por exemplo), 
muitos deles possuem mais pontos de contato 
extensos com a designada pedagogia tradicional 
(como a dupla trivium e quadrivium, o ration 
studiorum dos Jesuitas ou o Didascalicon de 

Hugo de São Vitor - e que funcionam!) que com 
pedagogias contemporâneas (que visam por vezes 
tão só a inovação!) O padre Leonel Franca, jesuita 
brasileiro que deu contributos importantes para 
a pedagogia nas décadas de 20 e 30 do século 
passado, propõe em “Formação da Personalidade” o 
desenvolvimento de uma pedagogia compreensiva, 
que visava a formação integral do aluno como 
pessoa. Nessa pedagogia compreensiva, e para a 
generalidade dos alunos, eu incluiria a formação 
para as “Virtudes Fundamentais” (Josef Pieper), o 
trivium e o quadrivium adaptados para o Século 
XXI, a leitura e ou escrita de Poesia, de Mitologia, 
de Contos e Fábulas, de Teatro e de Literatura 
como desencadeadores de aprendizagens 
relacionadas com todas as disciplinas (desde a de 
Língua Portuguesa, passando pela Literatura e até 
à Matemática). Para os alunos refratários à escola (e 
outros que tivessem interesse nesse tipo de ensino), 
eu proporia um contexto escolar diferenciado, 
onde os alunos teriam total responsabilidade pelas 
suas aprendizagens, como na Escola da Ponte ou 
Sudbury.

O terceiro pré-requisito, 

relacionado com o segundo, é 

usar em exclusividade métodos 

e técnicas de ensino que se 

baseiam em boas evidências.
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ANTÓNIO BOB SANTOS

A Revolução 4.0  
em curso corresponde  
a um novo paradigma  
de sociedade, enfrentando 
os desafios da inovação 
tecnológica.

A mudança está a trazer-nos novos desafios 
e contextos organizacionais, a que deverão 
corresponder novos perfis profissionais. 
Algumas sociedades prepararam-se e 
repensam as políticas públicas de forma a 
estimular o «re-skilling» e o «up-skilling» 
dos profissionais. Qual a política portuguesa 
relativamente a este âmbito – que medidas 
estão a ser desenhadas e implementadas? 

A questão da qualificação ou requalificação 
das pessoas, em especial dos trabalhadores, é 
uma das mais importantes para as políticas de 
competitividade em Portugal. É preciso não 
esquecer o enorme atraso estrutural de Portugal 
em termos de qualificações da população em geral. 
Apesar do enorme esforço das políticas públicas 
nas últimas duas décadas em termos de formação 
de jovens e de adultos, que veio diminuir o fosso 
entre Portugal e os outros países da UE, continua 
a haver necessidade de acelerar o ritmo de 
qualificação da população. Portugal tem hoje dois 
desafios: manter ou aumentar o ritmo de formação 

dos jovens e adultos, e formar para as áreas que 
deem resposta aos atuais desafios tecnológicos e 
ambientais, contribuindo para que Portugal esteja 
na linha da frente na transição digital e energética.
Nos últimos 5 anos tem vindo a ser desenvolvidos 
programas específicos orientados para dar 
resposta a estas necessidades, de onde se destaca 
o programa INCoDe.2030, com 5 eixos:
I. Educação e formação profissional
II. Qualificação e requalificação
III. Inclusão
IV. Formação Avançada
V. Investigação

Dentro do Eixo II, Qualificação e Requalificação, 
destacam-se as seguintes iniciativas:
 Programa Qualifica IT: Curso de reconversão 

de licenciados em áreas não relacionados com 
Tecnologias de Informação (TI) por forma a 
aumentar a oferta orientada para o mercado 
de talento qualificado para as empresas de TI 
existentes na região. É promovido pela Escola de 
Engenharia da Universidade do Minho (EEUM).
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 Cursos de Requalificação de Licenciados e 
Competências Digitais + (IEFP)

 Academias i4.0, para requalificar os traba-
lhadores das empresas para as tecnologias 
avançadas de produção (IAPMEI)

 Programa UpSkill: É um programa 
nacional para a reconversão de 3.000 
ativos, empregados e desempregados, 
em profissionais da área de TICE. (CCISP, 
APDC, ISCTE)

 O programa Capacitar i4.0, que visa 
qualificar as pessoas e as organizações 
para responderem aos desafios da 4.ª 
Revolução Industrial, que é caracterizada 
pela introdução de sistemas ciberfísicos, 
inteligentes e interligados, nos processos 
de produção, na cadeia de valor, na relação 
com o cliente e no modelo de negócio. O 
Capacitar i4.0 integra as iniciativas nacionais 
Indústria 4.0 (IAPMEI/COTEC)

  Desenvolvimento de Learning Factories;
  Desenvolvimento da rede de Digital 

Innovation Hub (DIH);
 O Plano de Ação para a Transição Digital, 

aprovado em 2020, veio reforçar as ações de 
requalificação de jovens e adultos, trazendo 
para este desafio várias entidades da 
sociedade civil;

 De destacar o impacto muito importante 
que o PRR terá nesta missão de qualificação 
e requalificação de jovens e adultos 
destacando, por exemplo, as medidas 
Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos 
(coordenadas pela DGES), e que consistem 
em consórcios entre IES, empresas e outras 
entidades da sociedade, no sentido de 
aumentar nos próximos anos o número de 
jovens e adultos com habilitações superiores, 
nomeadamente nas áreas STEAM, contri-
buindo para requalificar o mercado de 
trabalho.

Na sociedade portuguesa existem práticas 
no setor industrial que revelam já alguma 
capacidade de adaptação mediante a intro-
dução da robótica e da IoT, por exemplo. Em 
sua perspetiva, quais são os exemplos mais 
emblemáticos desta adaptação?

Nos últimos anos tem havido uma adaptação 

muito importante de parte significativa das 
empresas industriais para as tecnologias mais 
avançadas de produção, nomeadamente 
robótica, IoT, digitalização ou produção aditiva. 
E esta evolução tem sido transversal a vários 
setores de atividade, desde o agroalimentar 
ou têxteis, até à Saúde, ao mar, espaço ou 
aeronáutica. Cerca de 200 projetos financiados 
nos últimos 5 anos pelo Portugal 2020 em 
torno destas temáticas, e que envolvem sempre 
a articulação entre empresas e entidades do 
sistema científico e tecnológico, numa lógica de 
inovação colaborativa e aberta. Alguns exemplos:
 Projeto Textboost, que alia a tecnologia 

de ponta à indústria da Moda. Projeto 
coordenado pela Riopele e CITEVE e que 
envolve 23 entidades

 Projeto SmartSL, utilização de algoritmos 
e software que permite a produção de 
pequenas séries e a personalização do 
calçado. Projeto liderado pela empresa 
de calçado KYAIA e INESC-TEC, que 
permitiu contruir uma linha de produção 
tecnologicamente avançada, integrando as 
tecnologias ligadas à Industria 4.0.

 Projeto INNOVCAR, que contempla a 
criação de conhecimentos e tecnologias 
em Portugal que se traduzam em inovações 
mundiais nas soluções do automóvel do 
futuro, por exemplo, o desenvolvimento 
de novos sistemas de interação homem-
máquina (HMI). Projeto liderado pela BOSH 
Multimédia, o CCG e a Universidade do 
Minho.

Felizmente, temos muitos bons exemplos, mas 
que precisam agora de ser replicados e servir de 
inspiração para que haja cada vez mais empresas 
alinhadas com os desafios da transição digital e 
energética.
 
Sabendo a inexorável mudança que 
esta revolução acarreta, qual a política 
do Estado português neste momento 
quanto à preparação dos jovens, e muito 
concretamente em contexto escolar, para 
este futuro que é já hoje? O que está a ser 
pensado relativamente aos programas 
educativos e à formação de professores 
em áreas tão técnicas como a robótica, 
a informática e o uso das tecnologias de 
informação no desempenho escolar? 
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O Plano de Ação para a Transição Digital 
é fundamental para acelerar a preparação 
dos jovens para dar resposta aos desafios 
tecnológicos do futuro. Podem-se destacar 
o programa de digitalização para as escolas, 
onde além da infraestruturação das escolas, 
inclui um amplo programa de formação de 
professores para as tecnologias digitais.
Além disso, é muito importante a aposta cada 
vez maior da política de educação nos cursos 
profissionalizantes no ensino secundário, 
atraindo cada vez mais os jovens para as 
áreas técnicas e tecnológicas; mas também 
é muito relevante a aposta na formação 
pós-secundária, por exemplo, através do 
alargamento dos Curso Técnico Superior 
Profissional (CTeSP). Estes cursos traduzem-se 
em ciclos de estudos de ensino superior com 
2 anos letivos de duração, que inclui formação 
técnica e formação em contexto de trabalho, 
que se concretiza através de um estágio. 
 Os titulares de diploma de técnico superior 

profissional podem aceder e ingressar 
nos ciclos de estudos de licenciatura e 
integrados de mestrado através de um 
concurso especial próprio a si destinado, 
adquirindo o respetivo grau académico.

Finalmente, de destacar, no âmbito do 
programa Impulso Jovens STEAM, do PRR, as 
iniciativas de alargamento das redes Ciência 
Viva, nomeadamente as Escolas Ciência Viva e 
os Clubes Ciência Viva na Escola, cujo objetivo 
é promover a cultura científica e tecnológica 
junto dos mais jovens e atrair os jovens do 
ensino básico e secundário para as áreas mais 
tecnológicas;

Esta oportunidade para a mudança 
deverá associar a cooperação entre o 
público e o privado, em todos os setores 
de atividade económica. O que antevê 
para esta década, no que diz respeito à 
política pública de inovação? E, de um 
modo particular, na política pública de 
educação?

Sem dúvida! A inovação não se faz se forma 
isolada, mas sim de forma colaborativa! Há 
muito que as empresas e as entidades do 
sistema científico e tecnológico perceberam 
que só trabalhando em conjunto podem 
resolver os seus problemas, nomeadamente 
os tecnológicos. Temos hoje, e cada vez 
em maior número, projetos que são 
desenvolvidos por conjuntamente por várias 
entidades, incluindo não só empresas, como 

universidades, politécnicos, Centros de 
Interface, CoLAB e outras infraestruturas 
tecnológicas, entidades privadas, etc.
A política de inovação tem de continuar o 
seu esforço de promoção da inovação aberta 
e colaborativa, como tem vindo a fazer na 
última década e, em especial, nos últimos 5 
anos em Portugal. Os quase 60 mil milhões 
de euros que Portugal vai receber até final 
da década através de vários fundos europeus 
constituem uma oportunidade quase única 
de acelerar a competitividade da economia 
nacional através da inovação!
Mas a política de inovação tem, também, 
de dar respostas customizadas às diferentes 
necessidades dos atores do SNI, em especial 
das empresas. Para tal, é necessário o reforço 
de competências (nomeadamente de RH, 
onde a política de educação e formação tem 
um papel central) por parte das entidades 
públicas que coordenam e executam 
as políticas de inovação, mas também 
a utilização de novas metodologias que 
permitam acelerar o desenvolvimento de 
soluções para os problemas das empresas.
Na minha opinião, a política de inovação 
deve, igualmente, promover a cultura da 
experimentação e de cocriação, onde start-
ups, PME, as infraestruturas tecnológicas e 
outras entidades são chamadas a desenhar 
e a testar as iniciativas públicas de apoio à 
I&D e à inovação, antes de serem lançadas 
no mercado;
Nos próximos anos vai ser muito importante 
desenvolver, em Portugal, um contexto 
favorável – quer em termos regulatórios 
quer de financiamento - para que novas 
tecnologias e tecnologias emergentes 
se possam desenvolver. Nesse sentido, 
espero que o programa das Zonas Livres 
Tecnológicas, dinamizado pela Secretaria 
de Estado para a Transição Digital, possa 
ser bem-sucedido e colocar Portugal no 
mapa dos países mais avançados nesta área 
e, com isto, atrair ainda mais investimento 
qualificado internacional.
Finalmente, há ainda um trabalho importante 
para alargar o nosso mercado de capital 
de risco privado e de business angels, que é 
relativamente reduzido à escala internacional, 
e ainda muito dependente de fundos públicos. 
Incentivar os privados a criar fundos para a 
inovação e a I&D e atrair os grandes fundos 
internacionais de capital de risco deve, 
também, ser uma das prioridades da política 
de inovação para os próximos anos. 
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ALBERTO CARVALHO NETO 

Fale-nos um pouco sobre a JEUNE no 
contexto europeu.

Como organização de jovens empresários da 
União Europeia, temos um grande desafio 
na luta pelo reconhecimento e valor dos 
jovens empresários, bem como na união dos 
mesmos, quer a nível de associações como 
federações pelo que é necessário aprender 
com o passado e agir no presente para 
termos o futuro que desejamos! 
Pensar a nível global mas agir localmente, 
saber aproveitar as mais valias e direcionar 
para um bem comum, respeitando as 
diversas identidades que nos compõem, 
com a premissa de trabalho conjunto e 
desenvolvimento de projectos concretos! 
Criar laços e parcerias, assumir e ambicionar 
um diálogo ativo e construtivo com a 
consciência de manter uma paz social dentro 
de uma Europa que precisa de manter um 
núcleo activo fortalecendo a sua posição a 
nível mundial nas áreas sociais, económicas 
e culturais! 

Quais os projetos mais emblemáticos da 
JEUNE desde a sua fundação?

 A JEUNE nasceu em 1994 e desde a sua 
formação já organizou e participou em 
diversos projectos, contabilizando à data de 
hoje mais de 250 projectos concretizados! 
Nos dias de hoje realço os projectos 
desenvolvidos com o Erasmus +, onde a 
JEUNE continua a ser um parceiro eleito 
nos últimos anos para se atingir os objetivos 
propostos pelo programa. 

Quais são os principais objetivos do 
programa da nova Presidência, eleita 
em 2021?

A nova presidência tem uma agenda já 
estabelecida e um programa de proximidade 
às presidências da UE, contando com 
projectos de âmbito regional, nacional e 
internacional intra Europa e fora do bloco, 
em cooperação com outros continentes. No 
ano de 2021 elegemos Junho como o mês da 
cooperação internacional, onde convidámos 
todas as semanas entidades e associações 
que operam nos vários continentes do Globo, 
com o objectivo de desenvolver parcerias e 
participar dos eventos dessas organizações. 

Foi um mês para nós particularmente relevante 
dado que culminou com o Término da presidência 
de Portugal ao Conselho Europeu.
Algumas propostas em discussão estão 
relacionadas com a redução de determinados 
impostos que inibem o Empreendorismo, bem 
como uma taxa única reduzida dentro da UE 
para quem inicia empresas, apoio concreto e 
reconhecimento ao jovem empresário rural, assim 
como a mobilidade dentro da Europa, entre 
outras causas que estamos a discutir e a defender. 
A um nível mais institucional a JEUNE foi ainda 
selecionada em 2021 como entidade oficial 
pertencente ao Grupo de Ligação do Comité 
Social e Económico Europeu,   orgão da Comissão 
Europeia, que representa múltiplas organizações 
e associacões da Sociedade Europeia com vista 
a produzir programas que sirvam de base ao 
delineamento de recomendações e políticas 
concretas.
Como projectos temos vários projectos piloto por 
toda a Europa, sendo que queremos aproximar 
e desenvolver programas a nível da educação 
e executar os eventos presenciais a que nos 
propomos, com especial referência ao BusinessRail 
Europeu, Europa de Leste, Central e Ibérico, bem 
como BusinessRail China que gostaríamos de 
realizar em Novembro!

Quem são os associados da JEUNE? 

Associações, instituições e câmaras de comércio 
relacionadas com jovens empresários. A JEUNE 
tem uma vasta lista de associados provenientes de 
diversos países da UE tais como França, Espanha, 
Sérvia, Romênia, Bulgária, Croácia, Dinamarca, 
Portugal, Hungria entre outros que pretendem 
empoderar através do empreendedorismo os 
jovens de um modo geral, e muito em especial os 
empresários. 

Em Portugal, que projetos pensa desenvolver?

Estamos já a desenvolver vários projectos, 
nomeadamente: Nós os Pequenos Produtores 
(apoio a pequenos agricultores do interior 
que reverte 1% das vendas dos produtos para 
associações de cariz social); Cem Aldeias (apoio a 
instalação de projectos de energia renováveis para 
redução do custo de energia nas aldeias); criação 
do projeto Semana do Empreendedor (em escolas 
desde a pré primária ao secundário), entre outros, 
dinâmicos, que estão a ser desenvolvidos e que 
em breve daremos conta.
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Parcerias

Parceria AACDN com a Associação de Turismo Militar Português
A AACDN assinou com a Associação de Turismo Militar Português um protocolo de colaboração que visa 
contribuir para a salvaguarda, valorização, gestão e promoção do património histórico-militar nacional, 
desenvolver o sentido de pertença das comunidades face à sua História local, regional e nacional, bem 
como preservar e comunicar o legado patrimonial português.
O documento assinado procurará a valorizar e aprofundar o contributo estatutário das duas instituições 
através da sinergias que resultem de iniciativas, acções conjuntas, programas e projectos de cooperação no 
âmbito do património histórico-militar a desenvolverem-se das seguintes formas:
- troca de experiência e informação técnico-científica de interesse mútuo
-  partilha de recursos bibliográficos e permuta de publicações científicas
- organização de conferências, colóquios, cursos e seminários
- divulgação das iniciativas
- colaboração em projectos e programas comuns de cooperação técnico-científica

Parceria AACDN com o SAMS
Com o SAMS – Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias, a AACDN 
assinou um Protocolo de Prestação de Serviços que garante a todos os Associados com as quotas em dia 
e respectivos familiares como tal identificados, o acesso a todos os serviços e cuidados em geral prestados 
em todas as instalações.
Para além de beneficiarem de uma hora de parque gratuito sempre que exista, os utentes identificados 
como Associados AACDN usufruirão dos seguintes descontos e tabelas:
- Parafarmácia 
 Desconto de 10% em todos os produtos com IVA de 23%.  O mesmo desconto de 10% para os restantes 

produtos, com a excepção dos medicamentos de valor superior a 50,00 euros (nestes o desconto será de 
5 euros). 

- Óptica
 Desconto de 10% nas lentes e armações de Óculos graduados, e idêntico desconto nos Óculos de sol e 

produtos com IVA de 23%
- Próteses Auditivas com 10% de desconto
- Consultas
 Aos beneficiários mesmo que cumulativamente beneficiem de outros subsistemas são aplicadas as 

tabelas, regras e copagamentos definidos  neste Subsistema. Os restantes pagam 30,00 euros.
-  Exames de Diagnóstico, Internamento e Tratamento (excepto saúde oral, fisiatria e oncologia)
À semelhança das consultas aplicam-se as regras do Subsistema. Aos restantes aplica-se a tabela base do 
SAMS, e a mesma tabela se aplica aos beneficiários de outros subsistemas para actos não convencionados 
por este, como sejam a saúde oral, fisiatria e oncologia
Os valores cobrados pelo SAMS são baseados nas tabelas em vigor e estão sujeitos a eventuais alterações.
O protocolo já se encontra em vigor.

Parceria AACDN com Grupo “A Farmácia”
A AACDN assinou com o Grupo “A Farmácia” uma parceria em que se oferece aos nossos associados vários 
benefícios em compras presenciais e online, nomeadamente 15% de desconto em medicamentos de venda 
livre e também nos que estão sujeitos a receita médica, sendo cumulativo com promoções (exceptuam-se 
os que têm PVP & gt; 69,03€ onde se aplica os 15% no valor a pagar até ao máximo de 5 euros de desconto 
por unidade); a mesma percentagem de desconto será aplicada aos produtos de higiene, dermocosmética, 
puericultura, ortopedia, veterinária, homeopatia e outros. 
Podem conhecer-se com detalhe as condições desta parceria no site http://www.aacdn.pt/
Entregas totalmente gratuitas e sem valor mínimo de encomenda nos Concelhos de Lisboa, Amadora, 
Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras, Cascais, Almada, Seixal, Sesimbra, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela e 
Setúbal.
Em dias úteis, pedidos feitos até ás 12,00h são entregues até às 18,00h
Entregas gratuitas a partir dos 25 euros nos outros concelhos de Portugal
Continental , bem como Madeira e Açores, embora sujeitas a restrições
legais, taxas e prazos diferenciados.
Como encomendar?
Email ( preferencialmente): encomendas@afarmaciaonline.pt
Telefone: 21711 1072
WhatsApp: 96 191 4850
Site: http://www.afarmaciaonline.pt/
No acto da encomenda é gerada uma Referência Multibanco para efectuar o pagamento prévio.
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