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Resumo: Relatório Profissional  
 

Relatório sobre a Actividade Profissional de Luís Pedro Santos Maia. 

 

Este é o relatório profissional de um Economista Humanista. 

Humanista na visão: acredita na Paz e na cooperação entre os povos e no desenvolvimento 

sustentável como caminho para ela, bem como no diálogo e eclectismo na aprendizagem e 

na experiência. 

Humanista no entendimento da economia: como ciência social e humana visando o 

desenvolvimento pleno, não apenas numa visão tecnocrática ou numérica focada apenas na 

dimensão do crescimento.  

Humanista na acção diária: tenta que a vida profissional e académica se pautem pelos mais 

elevados valores, atitudes e padrões de comportamentos. 

Humanista na sede de saberes: sempre aberto a aprender mais, com formações e estudos 

pós-graduados em múltiplas áreas. Mas, sobretudo, capaz de, a partir da reflexão crítica 

sobre esses saberes, formular e defender justificadamente as suas opiniões e conclusões e, 

inclusive, de desenvolver modelos conceptuais e operacionais próprios. 

Humanista no percurso: ecléctico, variado nas entidades, nas funções, nas latitudes e 

longitudes, nas hierarquias ocupadas e nos objectivos, mas coerente. Nenhum desafio tem 

menos dignidade que outro: o que conta é o que fazemos com as contingências e 

oportunidades que nos surgem. A panóplia de experiências permitiu, isso sim, atingir 

elevados níveis de preparação em múltiplas áreas, da economia internacional à gestão, do 

marketing aos recursos humanos, da economia social à docência e investigação, da 

condução de processos de negociação à análise de investimentos ou à economia política. 

Humanista nos comportamentos: sempre aberto ao diálogo, focado no futuro e em visões 

estratégicas de longo prazo, na ética e na capacidade de mobilização, eixos que definem a 

Liderança que se pretende desenvolver cada vez mais como competência. 

 

 

KEY WORDS 

Humanismo; Cooperação internacional; Estratégia de marketing; Liderança; Conhecimento e 

Competências; Valores, crenças, atitudes e padrões de comportamento 
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Abstract: Professional Report 
 

Report on the Professional Activity of Luís Pedro Santos Maia. 

 

This is the professional report of a Humanist Economist:  

Humanist in his vision: as a path to peace he believes in cooperation among peoples, 

sustainable development, openness to dialog and eclecticism.  

Humanist in his the understanding of the economy as social and human science aiming 

societal and economic development, not just a technocratic or numerical view only focused 

on growth.  

Humanist in his daily practice: professional and academic life ought to be guided by the 

same demanding set of values, attitudes and behavior patterns.  

Humanist on his enthusiasm for knowledge: always open to learn new things, he counts with 

training and postgraduate studies in several areas. He is also able formulate and sustain his 

own ideas and conclusions departing from the critical analysis of about the knowledge he 

receives. Moreover, he develops his own conceptual and operational models. 

Humanist on his professional journey: eclectic, full of very diverse entities, functions, latitudes 

and longitudes, hierarchy and goals. No challenge has less dignity than another: what counts 

is what we do with the contingencies and opportunities that come to us. The vast variety of 

experiences allowed high levels of preparations in different areas, from international 

economics to management, from marketing to human resources, from social economy to 

teaching and research, from negotiation skills to investment analysis or political economy. 

Humanist on his behaviors: open to dialogue, focused on the future and long-term strategic 

visions, on ethics and on the ability to mobilize resources, axes that define the leadership to 

be developed even further as a competence.  
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Humanism; International cooperation; Strategy and marketing; Leadership; Knowledge and 

competencies; Values, beliefs, attitudes and behavior standards  
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1. Um Relatório com Sentido (Introdução) 
 

Este trabalho tem um sentido, não se trata apenas de cumprir uma etapa mas também de 

honrar a memória do Professor Ernâni Lopes e das minhas Avós e agradecer aos meus pais 

e irmã. A elaboração deste Relatório Profissional com o objectivo de obter o grau de Mestre 

em Economia é, pois, antes de mais, um compromisso pessoal e familiar.  

É igualmente um compromisso comigo mesmo. Muitos olham para o meu percurso como 

errático, incluindo alguns dos que mais me apoiaram e dos depositaram em mim as 

“maiores esperanças e expectativas”. Talvez em razão dessas expectativas olhem para este 

percurso com desilusão. Este trabalho mostra como esta caminhada tem pouco de errática 

e, pelo contrário, é bem coerente com os valores humanistas e com a visão da economia 

como ciência social e humana que sempre defendi. É rica pela sua diversidade e 

competências que permitiu reunir. É lógica porque capitaliza nos meus maiores activos 

como pessoa e tem todo o sentido pois, em cada momento, teve presente os princípios em 

que acredito, nomeadamente o da Paz e, para a atingir, o tipo de cooperação que nos 

ensina Jean MONNET (1976) “Nous ne coalisons pas des États, nous unisson des hommes”1; e os 

princípios que podiam ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou esta outra:  

“A constituição fundada, primeiro, segundo os princípios da liberdade dos membros de uma 

sociedade (enquanto homens); em segundo lugar, em conformidade com os princípios da 

dependência de todos em relação a uma única legislação (enquanto súbditos); e, em terceiro 

lugar, segundo a lei da igualdade dos mesmos (enquanto cidadãos), é a única que deriva da ideia 

do corolário originário, em que se deve fundar toda a legislação jurídica de um povo – é a 

constituição republicana.” (KANT, 2008 [1795]) 

Um Relatório Profissional não é uma dissertação científica mas, ainda que fosse, sou dos 

que penso, como Umberto ECO (1997), que uma tese com motivações e interesses políticos 

e sociais não é incompatível com cientificidade, desde que se faça uma clara definição 

geográfica e temporal do estudo e dos conceitos usados, para tornar o objecto reconhecível.  

“The study of the social sciences requires an analytical, not a descriptive approach. (...) University 

essays (…) are therefore arguments for or against certain propositions. An argument is a series of 

generalisations or propositions, supported by evidence or reasoning and connected in a logical 

manner, that lead to a justified conclusion”2 (LOVELL et al., 1992). 

Inicio com esta nota para ser claro sobre o que me move, o onde estou, o para onde vou. 

                                                
1 “Não coligamos Estados, Unimos os Homens”. A tradução é da responsabilidade do Autor do Relatório, como todas as 
demais,. 
2 “O estudo das ciências sociais requer uma abordagem analítica, não descritiva (…) Ensaios universitários (…) são, portanto, 
argumentos a favor ou contra certas proposições. Um argumento é uma série de generalizações ou proposições, suportadas 
por evidência ou raciocínio e conectadas de uma forma lógica, que levam a uma conclusão devidamente justificada”. 
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Acabo, assim, por dar contornos mais precisos ao objecto do Relatório. Quero, com esta 

introdução “pessoalizada”, mostrar a isenção intelectual de quem não simula ser neutral, 

antes assume, desde logo, uma posição – a de que quer demonstrar algo.  

Quanto à apresentação de um relatório Profissional e não de uma dissertação científica para 

obter o grau de Mestre, esta opção prende-se com a possibilidade aberta pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na sequência da recomendação do Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) de 08 de Janeiro de 2011 às instituições 

do ensino superior. Esta recomendação visa terminar com uma injustiça relativa, causada 

pelo “Processo de Bolonha” e pela uniformização de sistemas de ensino, conducente à 

criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior, que implicou a introdução de dois ciclos 

de estudo e de um sistema de créditos que facilitassem o reconhecimento académico 

(ECTS). Esta alteração levou a que os diplomados “Bolonha” obtenham, ao fim de 5 anos, o 

Grau de Mestre, por oposição aos “Pré-Bolonha” que, ao fim de 5 anos de estudos tinham 

apenas o de Licenciatura – é a injustiça a que nos referimos anteriormente. 

A UTAD foi a única das grandes universidades portuguesas a adoptar, de facto, a 

recomendação tal como foi idealizada e proposta pelo CRUP. Respeitando a sua letra e o 

seu espírito, a UTAD permitiu que, reconhecidas as equivalências curriculares, os 

licenciados pré-Bolonha passassem à fase de dissertação ou de relatório profissional, se 

tivessem mais de cinco anos de experiência profissional relevante e estivessem na 

disponibilidade de a comprovar. Para tal teriam de fazer um trabalho que não só 

descrevesse como analisasse seriamente esse percurso profissional, nos temos do Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de Março. É também para honrar o que me parece ter sido uma 

decisão justa e digna da UTAD, que não ignorou uma recomendação na qual todos os 

Reitores tiveram uma palavra, que optei por esta fórmula de Relatório Profissional 

conducente à obtenção do Grau de Mestre. Não podia participar em abaixo-assinados para 

que esta injustiça fosse reparada e depois ignorar o foi aceite pelo CRUP. 

Trabalho com um forte sentido emocional, de tributo à memória de familiares e pessoas 

referenciais e que toma a forma de Relatório Profissional para agradecer e reconhecer a 

acção de terceiros, tem também finalidades mais mundanas, a saber: 

• Abertura à possibilidade futura de um Doutoramento; 

• Melhoria de posição em termos de potencial para a docência no ensino superior, além da 

que exerço actualmente na Porto Business School da Universidade do Porto (PBS), numa 

pós-graduação, e que desejo alargar e reforçar, dada a paixão pelo ensino e pela formação; 

• A oportunidade de reflexão, em si, que força a uma pausa para analisar o percurso e definir 

caminhos, olhar o futuro para compreender o presente.  

Este é, pois, um trabalho com fins claros. É um Relatório Profissional com Sentido. 
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2. Conceitos e Metodologia (Desenvolvimento) 
 

Do meu percurso profissional e académico de quase duas décadas resultaram alguns 

ensinamentos que são, reputo-os, o essencial da caminhada. Para mim, a pesquisa e os 

conceitos que exploro nos capítulos 2 e 5 são o essencial deste trabalho, mais relevantes do 

que a descrição de actividades profissionais, e o que mais justifica a obtenção do Grau de 

Mestre em Economia, mais do que a etapa A ou B isoladamente.  

Para compreender qualquer Relatório ou Dissertação é fundamental compreender a 

metodologia utilizada para a estruturação do trabalho como um todo e para a análise às 

actividades profissionais e académicas em concreto. Ora a metodologia deriva, 

directamente, de alguns dos ditos conceitos que reputamos de fundamentais: é em função 

deles que se justificam a maior parte das opções deste trabalho, desde a sua estrutura aos 

seus objectivos, passando pelo modo como são analisadas as diferentes actividades 

académicas e profissionais que tive ao longo destes 20 anos de percurso.  

São esses conceitos, no fundo o corpo teórico essencial que serve de base ao relatório, que 

iremos de modo breve ilustrar, nos Capítulos 2 e 5, e explicitar as consequências que cada 

um deles tem na estruturação do resto do trabalho. 

2.1. Humanismo, Eclectismo e Visão Holística 

A abordagem que se apresenta neste trabalho é a de Humanista. Ora, para um humanista 

toda a acção deve ter um sentido, servir um propósito, na vida pessoal e na profissional. O 

relatório reflecte, pois, um percurso que é indissociável da dimensão pessoal e do sentido e 

dos valores que se preconizam. Por isso este relatório não teria sentido sem as referências 

de valores e de pessoas que são para o autor fundamentais. No quotidiano profissional está 

sempre presente a dimensão ética e o sentido “maior” de cada acção, de cada missão, de 

cada função. Esta ideia reflectir-se-á, como creio inevitável, em cada linha deste trabalho. 

 “Pode aproveitar-se a ocasião da tese (...) para recuperar o sentido positivo e progressivo do 

estudo, não entendido como recolha de noções mas como elaboração crítica de uma experiência, 

como aquisição de uma capacidade para identificar os problemas, encará-los com método e 

expô-los segundo certas regras de comunicação.” (ECO, 1997) 

Resultam algumas consequências metodológicas e estruturantes: 

i) uma, directa, é a de que a análise de cada uma das etapas académicas e profissionais 

será feita a uma luz mais ampla que a do mero exercício das funções ou cumprimento de 

objectivos imediatos, antes focando mais a sua importância para o percurso e para o fim 

último de servir um conjunto de valores referenciais; 
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ii) outra é aproveitar-me de não ser uma dissertação no sentido clássico, e permitir-me a 

liberdade de, para acompanhar e fundamentar as ideias propostas, utilizar citações de 

pessoas que me marcaram, de autores que sempre me acompanharam, de livros 

inspiradores para o meu percurso, de pensadores que me influenciaram, de seres humanos 

que me tocaram pelo seu exemplo, de amigos, sábios, poetas e artistas que me tenham 

emocionado ou guiado ao longo do percurso que tem, num humanista, uma dimensão 

profissional tanto quanto pessoal; 

iii) Agregação e não linearidade cronológica. Um humanista, mesmo quando se especializa, 

olha o Homem na sua plenitude e não como ser espartilhado. Por definição ele é ecléctico e 

aberto ao saber e à descoberta em todas as áreas. Não por acaso, Leonardo da Vinci ou 

Erasmo de Roterdão são homens de múltiplas facetas e exemplos de grandes humanistas.  

Eclectismo significa não recusar ter várias actividades simultâneas ou estudar diversas 

matérias contemporaneamente. Fiz ambas as coisas durante todo este percurso. Isso 

levanta um problema metodológico: o da impossibilidade de fazer uma cronologia linear. Tal 

situação leva, pois, a agregar experiências para tornar possível a leitura do percurso 

profissional enquanto processo coerente e com sentido. Ao mesmo tempo, esta caminhada 

aparentemente errática levanta a dificuldade de agregar o que aparenta ser tão diverso. 

Após alguma reflexão e, confesso, alguma tentativa e erro, entendi que não haveria muito 

mais opções do que trilhar um caminho misto: manter uma espinha dorsal cronológica mas 

agregar actividades sempre que tal é economicamente mais viável em termos da leitura. 

Aqui e ali agrego, criando uma “entrada” em torno da internacionalização universitária ou da 

consultoria independente, por exemplo. Estas agregações irão complementar a linha de 

actividades com um cariz mais longo, formal ou mais institucional.  

Nalguns casos, face aos incontáveis projectos, poderei mencionar passagens relevantes, 

sem aprofundar ou omitindo, sobretudo actividades não directamente “económicas”. 

iv) Não menos importante é apontar a definição de economia na qual mais me revejo, e pela 

qual oriento as minhas aprendizagens e vida profissional e que é, como não podia deixar de 

ser, humanista. Essa concepção alargou o âmbito da análise económica do nível das 

sociedades como um todo (ideia central da “Riqueza das Nações” de Adam Smith) e da 

análise da riqueza e dos recursos (centrais em autores como Jean Baptiste Say ou Thomas 

Robert Malthus), trazendo a radical novidade de colocar o Homem para o centro da ciência 

económica, a de ser antes de mais uma ciência humana e sobre o Homem na intemporal 

definição do Principles of Economics de Alfred MARSHALL (1890): 

“Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines 

that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and 
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with the use of the material requisites of wellbeing. Thus it is on the one side a study of wealth; and 

on the other, and more important side, a part of the study of man.”
3
 

Esta dimensão da economia enquanto ciência do Homem, ciência humana e social, é para 

mim um pilar que remete para segundo plano qualquer consideração mais técnica. É este 

entendimento que justifica, por exemplo, que considere, desde sempre, a ciência política, a 

teoria das relações internacionais, a geopolítica, a sociologia, a psicologia e as ciências 

comportamentais, o marketing, e outras disciplinas das ciências humanas e sociais, como 

conexas e inseparáveis da economia, como o é a actividade da gestão e a própria 

actividade cívica. Estudos ou actividades nessas áreas servem apenas para reforçar a 

formação e a preparação como economista. Como diz Philip KOTLER (1997); “Não é muito 

frequente que economistas trabalhem com economistas sociais [isso explica a inadequação das 

políticas dos Governos] ao real funcionamento do sistema de negócios de um dado local”.  

A visão humanista coloca o Homem no centro, aceita vantagens metodológicas na 

especialização no estudo dos fenómenos sociais, mas defende que apenas uma visão 

holística e interdisciplinar poderá permitir compreender mais cabalmente e agir mais 

adequadamente. Tal entendimento, que sempre presidiu à minha vida académica e 

profissional reflecte-se, obviamente, na estrutura do Relatório que aqui se apresenta. 

2.2. Enquadramento (História) – Teoria – Prospectiva 

Ao longo dos anos tive o privilégio de estudar, trabalhar, ouvir e até privar com alguns dos 

mais conhecidos economistas. A nível internacional destacaria de imediato Paul Krugman, 

James Buchanan, Joseph Stiglitz ou Paul Samuelson, todos prémios Nobel da Economia. A 

nível interno, e para mencionar apenas os mais mediáticos: Teixeira dos Santos, Daniel 

Bessa, João César das Neves, Campos e Cunha, João Salgueiro, Victor Constâncio, Miguel 

Cadilhe, Braga da Cruz, Rui Vilar, Augusto Mateus, Artur Santos Silva, Murteira Nabo, 

Joaquim Aguiar, são economistas com os quais tive o prazer de aprender directamente.  

Nenhum, porém, filosófica e pessoalmente, me marcou como o Professor Ernâni Lopes, 

pela sua dignidade e honestidade intelectual, pela sua acção, pelo seu saber, pela sua 

capacidade de produzir pensamento. Tive a honra e o prazer de ser seu aluno, de investigar 

sob sua orientação, de trabalhar com ele em diversas ocasiões e em diversos formatos. É 

com inegável orgulho que me disse ser seu discípulo. Por tudo isso dedico à sua memória 

este Relatório não apenas em sede de intenção, mas também em sede de conteúdos, 

começando pela metodologia - a estruturação pensamento e do texto é marca desse tributo. 

                                                
3 “Economia Política ou Economia é o estudo do Homem nos assuntos quotidianos da vida; examina aquela parte da acção 
individual e social que directamente se relaciona com o modo de obtenção e o uso dos requisitos do bem estar material. Por 
isso ela é, por um lado, um estudo da riqueza e, por outro lado, um lado mais importante, é uma parte do estudo do Homem.” 
(tradução da minha responsabilidade). 
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Para abordar qualquer questão da área das ciências sociais o Professor Ernâni Lopes 

propunha uma metodologia baseada num tríptico: 

1. Enquadramento (História) 

2. Teoria 

3. Prospectiva. 

A metodologia citada parte de um enquadramento do objecto (evento, ideia, tese) a analisar. 

Consiste na análise profunda e com honestidade intelectual, do assunto, definindo os 

contextos e antecedentes factuais, empíricos e teóricos do objecto, mas também os 

objectivos, os contornos e limites da própria investigação a fazer, estipulando assim qual o 

campo de trabalho concreto a desenvolver e impedindo o seu desvirtuamento ou a perda de 

enfoque. Em geral, nas ciências sociais o enquadramento é análise histórica, a definição 

dos momentos marcantes, a compreensão de quais os eventos centrais, que definem 

períodos ou marcam mudanças ou reforços de rumos, os factos que por si podem delimitar 

e definir o objecto que se pretende analisar e pensar. O enquadramento tem de ser centrado 

nos factos, sem quimeras ou devaneios ilusórios ou de wishful thinking, assegurando que a 

construção do objecto se faz a partir da realidade factual, no tempo delimitado para a 

pesquisa. A vantagem desta forma de abordar os problemas é evitar os erros derivados de 

pensar ou lançar uma ideia ou teoria a que, a posteriori, se tente “colar” a realidade.  

O enquadramento serve de alicerce à Teoria, entendida como uma grelha conceptual de 

leitura, um quadro de referência, uma estruturação coerente – ou, pelo menos, inteligível e 

transmissível - da realidade observada. É a teoria que se tem de adaptar à realidade e não o 

contrário. A teoria é sempre uma racionalização – não significando com tal a exclusão das 

dimensões emocional e simbólica, pelo contrário, incluindo-as e tendo-as sempre presentes.  

Por fim, só a partir de uma actualização permanente desta grelha de leitura, baseada no 

continuado confronto com a realidade observada, teste de aderência feito em feed-back 

dialéctico (o falsificacionismo, como Karl POPPER nos ensina), e na necessária abertura à 

análise profunda do enquadramento referência, se pode então lançar um tipo de olhar mais 

virado para o amanhã, para o campo das realidades possíveis, a Prospectiva. 

Prospectiva não é perspectiva: são conceitos diferentes e que reflectem diferentes visões e 

compreensão dos fenómenos sociais. Na perspectiva prolongam-se as observações 

realizadas, criando cenários que são prolongamento das linhas de tendência passadas. Há 

seguidores deste tipo de análise que lhe dão maior riqueza projectando três cenários (bom, 

médio e menos bom) ou dando peso particular a elemento que previsivelmente se alterará 

de modo radical. Mesmo aí, na perspectiva, a projecção do futuro é feita sempre apenas 

com base nas observações materiais do passado, não se procura projectar a partir da teoria 

que, adaptando-se à realidade passada, nos traz diante de nós o “sentido” último desse 

passado, os fundamentos invisíveis que justificam as observações existentes. Só quando se 
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compreendem tais fundamentos se pode projectar futuro e compreender o presente, mais do 

que meras projecções ou cenários que sejam a continuação do passado, pode fazer-se 

prospectiva no sentido que nos traz Ernâni LOPES (2004): 

“A Prospectiva, a arte de interpelar o futuro para tentar compreender o presente e melhor poder 

actuar, é irmã gémea da Geopolítica: uma e outra transformam (respectivamente, o tempo e o 

espaço) de estático em dinâmico, sendo, uma e outra, as contrapartidas activas, ainda 

respectivamente, da História e da Geografia.”. 

As razões da escolha desta metodologia não são apenas afectivas. Ela aplica-se a diversas 

áreas do saber e tem vantagens importantes ao nível da construção coerente de um 

pensamento analítico sobre eventos e/ou ideias. Aplicada ao Relatório Profissional significa 

que, em vez de ter apenas um relato de actividades, vamos ter um enquadramento (história) 

que passará em revista o percurso do curso ao mercado de trabalho e a evolução até aos 

dias de hoje, no domínio da vida académica e da profissional, mas contém já uma análise 

crítica feita com base em conceitos que aqui se definem neste capítulo de Metodologia e 

Conceitos. Não analisarei cada etapa por si, foco no conjunto, na relação entre as partes, 

nas suas sinergias e complementaridades. 

Respondo à “obrigação” do relatório mas, sobretudo, quero aproveitar-se para organizar 

ideias e mostrar o sentido do meu percurso. Não quero apenas tirar conclusões no sentido 

de dizer “alcancei A ou B”, pretendo conseguir uma teoria: uma leitura global do percurso 

que permite tirar conclusões e dar-lhes sentido, fazer emergir os propósitos e as teias 

invisíveis que associam e ligam os numerosos passos de um caminho rico, mostrando que 

foi feito com coerência. Tal teorização é fulcral para permitir preparar uma análise 

prospectiva - o capítulo que, sendo o mais curto, é, em larga medida, o mais interessante ao 

apontar caminhos e servir de corolário útil. 

Diz KANT na Crítica da Razão Pura (1781, alterado em 1787): “A experiência é um 

conhecimento empírico; quero dizer, um conhecimento que determina seu objeto por percepções. É, 

pois, uma síntese de percepções que não está contida nessas percepções”. 

Como nos diz outro dos autores que mais me influenciou, Edgar MORIN (1992), procuramos 

um “princípio de distinções/ligações/oposições fundamentais entre algumas noções mestras que 

comandam e controlam o pensamento, isto é, a constituição das teorias e a produção de discursos".  

Em suma, aplicada a este Relatório Profissional e Académico se a História e o 

Enquadramento são os factos analiticamente analisados, o relatório de actividades 

propriamente dito, descritivo, a Teoria terá de procurar compreender as ideias, os valores, 

as atitudes, os padrões de comportamento, a postura, a oportunidade, a pluralidade de 

interesses, as lógicas e as emoções que levaram a este percurso – os factores que levaram 

a decisões. Eles condicionaram o caminho e dão coerência ao percurso descrito, e acima de 

tudo permitem prospectivar o futuro. 
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2.3. Competências: Conhecimento, Capacidades, Comportamentos 

 

“Diz-me e esquecerei 

Mostra-me e lembrarei 

Envolve-me e compreenderei” 

   Antigo Provérbio Chinês 

 

Ao iniciar a preparação para este relatório, em 2013, falei com o Professor Carlos Brito (Pró 

Reitor da Universidade do Porto) longamente. Alertou-me para considerar algo que eu 

andava já a investigar e a experiência empírica da vida profissional me ensinava: elencar 

simplesmente as actividades profissionais não traz mais-valias. O que eu andava já a 

considerar foi brilhantemente sintetizado da seguinte forma:  

“no mundo profissional, em recrutamentos executivos e em gestão de carreiras, consideram-se: 

• Conhecimentos (Knowledge) 

• Capacidades (Skills) 

• Atitude (Attitude)” 

Concluía ainda o Professor Carlos Brito – e já era essa minha leitura -, que cada vez mais é 

o pilar das atitudes, o de ser elo e ter capacidade de adaptação, o decisivo. Sendo um autor 

reconhecido na área do marketing relacional, tal opinião não é surpreendente. Veja-se, 

como exemplo, com o seu habitual humor (BRITO, 2011): 

“From a managerial point of view, there are several fields within the relationship marketing scope 

that are likely to be relevant for those who manage relationships with customers and other 

stakeholders. One-to-one marketing, viral marketing, social networks marketing, tribal marketing, 

sense marketing and experiential marketing are some of the fields with a growing interest for 

marketers.(…) 

Relationship marketing: old wine in a new bottle? To sum up, evidence was not found that one can 

yet speak of a new wine. But, apparently, both researchers and practitioners are struggling to 

develop a new wine. We have to look forward to seeing the next developments in this front.”4
 

O Professor Carlos Brito apoiou-me, pois, na ideia que já tinha pensado: usar estes três 

pilares ao examinar o percurso profissional.  

Ao investigar sobre eles, porém, deparei-me com dúvidas. As maiores são linguísticas e, 

confesso, não encontrei uma solução consensual nem em inglês nem em português. A 

literatura norte-americana fala em Knowledge (Conhecimento), em Skills (Habilidades) e 

                                                
4 “Do ponto de vista da gestão existem vários campos dentro do âmbito do marketing relacional que podem ser relevantes para 
aqueles que gerem relações com clientes e outros stakeholders. Marketing one-to-one, marketing viral, marketing nas redes 
sociais, marketing tribal, marketing sensorial e marketing experiencial são alguns dos campos com um interesse crescente para 
os marketers. (…) Marketing Relacional: vinho velho em garrafa nova? Não foi encontrado prova de que se possa falar de um 
vinho novo. Mas, aparentemente, investigadores e profissionais do marketing estão a esforçar-se para desenvolver um novo 
vinho. Aguardamos os próximos desenvolvimentos nesta frente.” (Tradução minha). 
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Attitudes (Atitudes). A primeira dúvida foi “Skill”: Habilidade? Talento? Capacidade? 

Competência? E seria que deveria considerar atitude vs. comportamento?... 

Esclarecer parecia importante: estes conceitos são largamente utilizados na literatura do 

mundo Anglo-Saxónico. A título de exemplo o consórcio QSEN – American Association of 

Colleges of Nursing (2012) desenvolveu um documento exaustivo sobre o que é esperado 

de um(a) profissional na enfermagem - para cada área pertinente, da Segurança à 

Informática, do Trabalho em Equipa à Atenção e Cuidado ao Paciente, define 

detalhadamente tudo o que é esperado de um(a) profissional, em termos de Knowledge, 

Skills e Attitude (KSA). Muitas outras foram as referências encontradas à metodologia KSA, 

em literatura norte-americana e inglesa, abundante, e artigos como o de SÁ e Paixão (2013) 

que procura clarificar a noção de competência ou de ZANGISKI et. al. (2009), sobre 

desenvolvimento de competências ao nível organizacional, que usam o KSA. 

Porém, na Europa, o CEDEFOP5 lançou «Typology of knowledge, skills and competences: 

clarification of the concept and prototype» (WINTERTON, 2006), que diz, na página 34:     

“In summary, if intellectual capabilities are needed to develop knowledge and operationalising 

knowledge is part of developing skills, all are prerequisites to developing competence, together 

with other social and attitudinal aspects. Weinert (2001, p. 29) (…) lists a range of dimensions held 

to influence an individual’s degree of competence:  

(a) ability  

(b) knowledge  

(c) understanding  

(d) skill  

(e) action  

(f) experience  

(g) motivation 

It is important to note these are issues affecting the development of competence, not dimensions of 

competence. While motivation, for example, has been included as an aspect of competence in some 

writings, we argue that it is important to maintain the distinction because someone may be 

competent and not motivated or motivated and not competent.”6 

Ao pesquisar concluí que a controvérsia existe e é profunda e é em si um campo específico 

que não é o objecto deste Relatório. Decidi, por isso, regressar a uma abordagem que não 

                                                
5 The European Centre for the Development of Vocational Training / Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional, foi criado em 1975 pela União Europeia (UE) e é o ente de referência da UE para a educação e formação 
vocacional, e para políticas, investigação e prática sobre sistemas educativos e de formação. Tem sede em Salónica, Grécia. 
6 “Em resumo, se as capacidades intelectuais são necessários para desenvolver conhecimento e se operacionaliza-lo faz parte 
do desenvolvimento de capacidades (skills), todos são pré-requisitos para o desenvolvimento de competências, em conjunto 
com outros aspectos sociais e comportamentais. Weinert (., 2001, p 29) (...) enumera uma série de dimensões que considera 
influenciar o grau de um competência de um indivíduo: (a) Habilidade (b) Conhecimento (c) Entendimento (d) Capacidade (skill) 
(e) Acção  (f) Experiência (g) Motivação. É importante notar essas são questões que afectam o desenvolvimento de 
competências, e não as dimensões da competência. Enquanto motivação, por exemplo, foi incluído como um aspecto da 
competência em alguns escritos, defendemos que é importante manter a distinção, porque alguém pode ser competente e não 
motivado ou motivado e não competente ". (Tradução da minha responsabilidade). 
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esqueça o objectivo de tratar estes pilares: focar em obter conceitos que sirvam em termos 

metodológicos para o relatório sobre a actividade profissional e para a reflexão pessoal e 

profissional que pretendo fazer, não mais do que isso. Focar nos conceitos base, raciocinar 

como economista e empresário, centrando-me em saberes e aprendizagens: 

- saber saber – a aprendizagem teórica, é o primeiro passo para poder fazer bem 

- saber fazer – a capacidade de agir e fazer dada actividade, de aplicar e resolver 

- saber estar – o saber interagir com os demais, em equipa, adaptar-se e criar valor. 

Concluí então pela necessidade de, pessoalmente, fazer três distinções: 

- Conhecimento e não só habilitações: os diplomas não garantem conhecimento 

- Capacidades e não só habilidades: em português a habilidade (ability) aponta apenas para 

um talento natural, não assegura capacidade para fazer algo em contexto real 

- Comportamentos e não só atitudes: pois atitudes são apenas uma propensão a fazer, 

enquanto o comportamento é o que efectivamente a pessoa faz.  

Distinguir comportamento de atitude e conhecimento de habilitações é usual - ver (DUQUE, 

1999). Menos frequente, é distinguir habilidade de capacidade (ZANGISKY et al., 2009):  

 “no contexto organizacional, competência é vista da perspectiva individual como uma 

característica pessoal que possibilita desempenho superior na realização das tarefas (…) 

diferencia competência de aptidão, que é um talento natural aprimorado de habilidades.”  

Posto isto, era importante definir competência. Para falarmos nesse conceito a primeira ideia 

é a de que o saber tem de ser operacionalizado em contexto empresarial (ou público ou 3.º 

sector). Só reunindo saberes e conseguindo usá-los para criar valor, há competências: 

 
FIGURA 1 – Competências como Fonte de Valor para a Organização. Fonte: FLEURY, 2001, p. 188 

É importante conjugar o indivíduo e os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, por um 

lado, e a organização, por outro, para criar valor. Como diz FLEURY (2001): 

 “A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante 

pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de avaliações. (…) implica saber como 

mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 
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profissional determinado.(…) Competências são sempre contextualizadas. Conhecimentos e know 

how não adquirem status de competência a não ser que sejam comunicados e utilizados. A rede de 

conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a comunicação seja eficiente e 

gere a competência.(…) Definimos competência: um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

económico à organização e valor social ao indivíduo. (…) O que significam estes verbos?” 

O quadro seguinte, inspirado em LE BOTERF (1999) e FLEURY (2001) define-os: 

COMPETÊNCIAS PARA O PROFISSIONAL 

Saber Agir Saber o quê e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber Mobilizar 
Recursos 

Criar sinergia e mobilizar recursos e competências 

Saber Comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos 

Saber Aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 

mentais; saber desenvolver-se. 

Saber envolver-se 
e comprometer-se 

Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se. 

Saber assumir 
responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências das 
suas acções e sendo por isso reconhecido. 

Ter visão 
estratégica 

Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 
identificando oportunidades e alternativas 

FIGURA 2 – Fonte: FLEURY 2001, p. 188 

Poder-se-ia resumir o conceito de competências como a qualificação e capacitação para 

realizar trabalhos/projectos/tarefas/funções pela operacionalização dos saberes.  

Os novos padrões de competitividade derivados da globalização, inovação tecnológica, 

novos métodos de trabalho, aumento de competição em todas as áreas, induzem mudança 

na forma de agir das empresas e na relação com os profissionais. 

A competência já não se limita a uma quantidade de conhecimentos adquiridos pelo 

individuo, é a capacidade do individuo assumir a iniciativa, ir além das expectativas, ser 

hábil em gerir novas situações. Exige ser responsável e reconhecido pelas suas atitudes. 

Não é um processo estático, é construído quotidianamente.  

A exigência sobe, cada vez tem de estar mais presente a auto-aprendizagem e o 

autoconhecimento (aptidão, pontos fortes, habilidades, competências, valores). O sujeito é 

agora responsável pelo seu desenvolvimento pessoal. Estudar permite interagir com a 

realidade sociocultural (saber, capacidades e atitudes que permitam atender exigências da 

sociedade actual). Importa desenvolver competências técnicas e humanas para atingir 

aperfeiçoamento e resultados. A competência é alcançada através de mente aberta ao 

autodesenvolvimento, trabalho em equipa, pesquisa e ao admitir a própria ignorância.  
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Concluindo, mudanças significativas no mundo produtivo exigem re-exame às competências 

necessárias actualmente: são agora complexas combinações de tecnologias, 

conhecimentos e capacidade de compartilhá-los e transferir informações e saberes.  

As competências são uma noção plural. A aprendizagem torna-se multidimensional e mais 

complexa (figuras 3 e 4), envolvendo e responsabilizando o indivíduo, chamado a participar 

activamente nos processos, ser pró-activo e tomar iniciativa.  

 
FIGURA 3: AS TRÊS DIMENSÕES DA COMPETÊNCIA (Durand, 2000)   

Fonte: http://blog.luz.vc/recursos-humanos-2/como-avaliar-as-competencias-dos-seus-funcionarios 

O deslocamento da qualificação para as competências no plano profissional funda-se numa 

concepção eminentemente pragmática, capaz de gerir as incertezas e levar em conta as 

mudanças técnicas e de organização do trabalho às quais se ajusta. A figura 4 pretende 

apenas ilustrar a complexidade do processo de aprendizagem e aquisição de competências: 

 
FIGURA 4 – Das Competências à Metodologia de Aprendizagem 

Fonte: Dolores Reig http://www.dreig.eu/caparazon/2012/03/07/aprendizaje-tecnosocial/  

Há perda do valor dos diplomas face à qualificação adquirida pela prática. Para a pessoa 

reduz-se expectativa de construção de uma biografia profissional linear do ponto de vista do 

conteúdo e ascendente ao nível do rendimento e mobilidade social. 
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Enquanto o conceito de qualificação se consolidou como um dos conceitos chave para a 

classificação dos empregos, pela sua multidimensionalidade social e colectiva, apoiando-se 

especificamente, mas sem rigidez, na formação recebida, as competências aparecem 

focadas nos atributos individuais do trabalhador. As práticas cognitivas necessárias e 

relativamente desconhecidas, podem não ser representadas pelas classificações 

profissionais ou por certificados escolares. Essas competências podem ser adquiridas em 

empregos anteriores, estágios, formação continua ou em actividades lúdicas ou familiares. 

O carácter histórico e ontológico do conhecimento é substituído pelo caracter experiencial. 

 
FIGURA 5 – COMPETÊNCIAS EM CONTEXTO PROFISSIONAL - Fonte: LEVY, sem data, p. 4 

As competências são agora propriedades instáveis dentro e fora do trabalho. O tempo curto 

de conjunturas de mercado e mudanças tecnológicas pressupõem validar permanentemente 

de competências e obrigam a contínuas provas da sua adaptação. Saber aprender, adaptar-

se e comunicar são críticos como critério de competência e de recrutamento. 

 
FIGURA 6 – The Big Performance Picture. Fonte: MEDVED, 2014, p. 27  

Baseando-se no famoso texto sobre processo de aprendizagem, a Taxonomia de Bloom 

(Taxonomia dos objetivos educacionais) 7, MEDVED (2014) propõe uma metodologia para o 

desenvolvimento de competências a partir da identificação de uma necessidade do negócio. 

                                                
7 A Taxonomia dos objetivos educacionais estrutura-os e organiza hierarquicamente. Resultou do trabalho de uma comissão 
multidisciplinar de especialistas de várias universidades norte-americanas, liderada por Benjamin Bloom na década de 50, por 
isso Taxonomia de Bloom. Ver sistematização em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia_dos_objetivos_educacionais. 
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Identifica uma actividade (exemplo: preparar um dado documento ou usar um dado forno) 

que pode responder a essa necessidade e, depois, as competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que permitem desempenhar com sucesso a actividade. Daqui deriva 

a questão da aprendizagem e dos objectivos que esta deve ter para que os indivíduos 

possam dar resposta à referida necessidade. Liga conhecimento, habilidades e atitudes 

(KSA) ao que é esperado no local de trabalho: “Emphasis on performing an actual job and not 

gaining knowledge or skills for their own sake 
8
 (…)“Competency is the ability of an individual to 

perform a job properly. Scholars see "competence" as a combination of knowledge, skills (…) or 

having the ability to perform a specific role [and]response to a business need” (MEDVED, 2014). 

A Taxonomia de Bloom de 1954, associa claramente: 

• ao Conhecimento a dimensão cognitiva – habilidades mentais (propõe 6 níveis) 

• à Habilidade a dimensão psico-motora – habilidades manuais e físicas (6 níveis) 

• à Atitude a dimensão afectiva – crescimento nos sentimentos (propõe 5 níveis) 

 
FIGURA 7: Domínios de Aprendizagem/Competências de Bloom. Fonte: (MEDVED, 2014, p. 5) 

 
FIGURA 8: Domínio Cognitivo na Taxonomia de Bloom. Fonte: (MEDVED, 2014, p. 6) 

                                                
8 “ênfase em responder e executar no local de trabalho actual e não em ganhar conhecimento ou habilidades apenas para o 
seu desfrute. (…) Competência é a capacidade de um indivíduo para realizar um trabalho correctamente. Os especialistas 
definem "competência" como uma combinação de conhecimentos, habilidades e comportamentos usados para melhorar o 
desempenho; ou (..) a capacidade para desempenhar um papel específico [e] responder a uma necessidade de negócio”. 



 

15 

Não menos importante é, depois, saber partilhar e transferir. Bloom defende um processo de 

aprendizagem por etapas que requer adquirir conhecimentos e habilidades de uma etapa 

antes de passar à seguinte (ex: antes de utilizar um conceito, tenho de o compreender).  

Em 2001 a Associação Americana de Psicologia solicitou uma revisão da taxonomia 

Liderada por Lorin W. Anderson e David R. Krathwohl, co-autor do trabalho original, a 

equipa funcionou em moldes similares aos dos anos 50: 

- a cada etapa associam-se agora verbos e não nomes, por ser mais eficaz  

- conhecimento foi substituído por lembrar, que era já o seu conteúdo principal 

- a inclusão de um novo topo: a capacidade de criar e elaborar ideias próprias sobre dado 

tema ou acção é agora visto como o mais elevado patamar da aprendizagem. 

  
FIGURA 9 – Taxonomia de Bloom - Cognitivo. Fonte: adaptada de FERRAZ (2010, pps. 424 e 427) 

Andrew CHURCHES (2009) fez um trabalho sobre a Taxonomia de Bloom na era digital, e 

sistematizou os diferentes patamares do domínio cognitivo9. Já MEDVED (2014) legou-nos 

uma síntese mostrando como no domínio Cognitivo primeiro se adquire, depois se 

aprofunda e só depois se pode criar, enquanto no domínio Afectivo a abertura ao outro e a 

incorporação de valores são etapas chave (ver Cap. 3). 

FIGURA 10: Domínio Cognitivo     FIGURA 11: Domínio Afectivo 

Fonte: MEDVED, 2014, p.9 e p. 28.  
                                                
9 “Remembering - Recognising, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, finding; Understanding - 
Interpreting, Summarising, inferring,paraphrasing, classifying, comparing, explaining, exemplifying; Applying - Implementing, 
carrying out, using, executing; Analysing - Comparing, organising, deconstructing, Attributing,outlining, finding, structuring, 
integrating; Evaluating - Checking, hypothesising, critiquing, Experimenting,judging, testing, Detecting, Monitoring; Creating - 
designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making”. 

DOMÍNIO COGNITIVO: 

REVISÃO DE 2001. 
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3. História: o Percurso Académico 
 

"Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância."  

"O verdadeiro conhecimento vem de dentro." 

Sócrates, citado por Diógenes Laérico in Vidas dos Filósofos 

 

A Economia do Conhecimento requer cada vez mais competências do tipo HOTS (Higher 

Ordered Thinking Skills), ou seja, ao nível cognitivo: Analisar, Avaliar, Sintetizar e Criar. São 

essas que tenho vindo a tentar adquirir. Cada vez mais. 

O percurso académico da primária ao 12º ano fez-se no Porto. Iniciou-se na escola primária 

número 9, com a Professora Fernanda, a quem tanto devo, e um prémio de melhor aluno, 

na “4ªa classe”. Prosseguiu no “ciclo” com passagem pelas escolas “preparatórias” de 

Augusto Gil e de Pires de Lima, e, durante 5 anos, na Escola Aurélia de Sousa, com vários 

louvores (em virtude da presença em 5 finais das Olimpíadas de Matemática e mais um 

prémio de melhor aluno da Junta de Freguesia do Bonfim, com 19 valores de média). 

Nesses 5 anos destaco a influência, em mim, das Professoras Arminda (filosofia) e Olívia 

(matemática). No 12º ano, na Escola Oliveira Martins, fui o primeiro português a receber 

uma medalha numa Olimpíada de Matemática de nível internacional (Ibero-Americanas).  

3.1. Licenciatura em Economia 

Entrei na primeira e única opção: a licenciatura em Economia na Faculdade de Economia 

(da Universidade) do Porto (FEP). Concluí-a com 15 valores (top 5%). O ano lectivo 93/1994 

foi passado na Università Degli Studi di Pavia, em Itália, onde me foi atribuída a Medalha de 

Honra da Universidade pela Promoção do Diálogo e Intercâmbio Cultural e excelência no 

desempenho. As unidades curriculares dos 5 anos da licenciatura e as classificações foram: 

Técnicas de Apoio à Economia    19   Introdução às Ciências Sociais    17 

Informática    18  História Económica Geral  17 

Introdução à Economia      13 Matemática I    16 

Introdução ao Direito    14 Contabilidade Geral    15 

Estatistíca I    14 Matemática II    16 

Obrigações    14 Macroeconomia    12 

Microeconomia    14 Estatística II    16  

Moeda e Financiamento    18 Economia Internacional    16 

Economia Pública    16 Direito Fiscal    14 

Economia Portuguesa    16 Integração Económica    14 

Economia Monetária Internacional    15  História Económica Portuguesa    14 
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Economia dos Recursos Humanos    15 Contabilidade de Custos    12 

Econometria    12 Direito Económico  16 

História do Pensamento Económico    15 Investigação Operacional    11 

Economia da Tecnologia    14 Política Económica    14 

Política e Estratégia Industrial    15  

Teoria dos Ciclos Económicos : Estabilização e Desenvolvimento Económico    14 

Ciência Política    17 Marketing    16 

Por equivalência: 

Desenvolvimento e Crescimento Económico    Estudos Económicos Aplicados    

Economia e Desenvolvimento Regional  Gestão de Empresas   

Análise de Investimentos  Economia e Organização Industrial  

As disciplinas indicadas “por equivalência” corresponderam às realizadas em 1993/94, como 

Erasmus na Università di Pavia. Tiveram classificação, mas não contam para a média: 

Teoria delle Decisione e Teoria dei Giochi    (Teoria das Decisões e dos Jogos)    20  

Finanza Aziendale  (Finanças Empresariais) 20  

Geografia Economica  (Geografia Económica)  20 

Agricoltura e Sviluppo Economico   (Agricultura e Desenvolvimento Económico) 19 

Economia Industriale  (Economia Industrial) 19 

A média de 15 valores (top 5%), apesar da enorme acumulação de actividades (Comissão 

de Ano, colaboração com a Associação de Estudantes e AIESEC, além da Erasmus Student 

Network – ESN - que refiro na área profissional tal o grau de envolvimento ao longo de 

quase uma década), não fez perder a noção, que já na altura tinha bem clara, de que mais 

do que classificações de excelência, interessavam competências e atitudes. Muito menos as 

boas classificações me fizeram perder de vista ser a Economia como ciência social e, 

sobretudo, a sua forte ligação com a ciência política e as relações internacionais. 

Sempre pensei, e penso, que para saber algo de Economia é necessário estudar o Poder 

nas organizações – empresas, universidades, Estados, etc.. A ciência política é a ciência do 

Poder, e a Teoria das Relações Internacionais ocupa-se do Poder na esfera internacional. 

Por isso, em 1994/95, fiz três requerimentos para me ser permitido efectuar a disciplina de 

Ciência Política, opcional do curso de Gestão leccionada pelo Professor Augusto Santos 

Silva. Dois requerimentos foram recusados pelo Conselho Pedagógico, presidido pelo Prof. 

Doutor Teixeira dos Santos, com o argumento que era uma disciplina da licenciatura de 

gestão e só fazia falta… a Gestores! Alguns meses depois Teixeira dos Santos passava a 

ter responsabilidades governativas, tendo como colega… Augusto Santos Silva! Hoje, estou 

certo, saberá a importância da ciência política para um economista e já não desconhecerá a 

importância da interdisciplinaridade para a compreensão dos assuntos da Economia. 

Menciono ainda outros eventos que retenho importantes, durante a licenciatura: 
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a) Ainda como aluno comecei a colaborar com a Reitoria da Universidade do Porto, e 

consegui abrir um protocolo de intercâmbio com a Universidade de Berkeley, EUA. Fui 

aceite para frequentar um semestre após conclusão da licenciatura. Por razões financeiras, 

porém, não foi possível concretizar.  

b) Fui o primeiro aluno de economia da FEP a fazer um período de intercâmbio Erasmus por 

um ano, em 93/94; o semestre foi prolongado dado o convite formal do Reitor da 

Universidade de Pavia e do Coordenador de licenciatura, por ter sido o melhor aluno dos 

mais de 200 alunos Erasmus e ter recebido a Medalha de Honra. 

c) Em Itália juntei-me à ESN – Erasmus Student Network, a organização criada pela 

Comissão Europeia para que estudantes apoiem estudantes em intercâmbio; apesar de não 

remunerada, vejo-a a minha primeira experiência profissional (capítulo 4.1). 

3.2. Pós-graduações: Estratégia, Ciência Política, Relações Internacionais 

Para um Humanista a economia é uma ciência humana, uma ciência social, antes de 

qualquer outra dimensão. Ela é inseparável das outras ciências e dos outros saberes 

humanos e sobre os humanos e as sociedades. Para um humanista que acredita na Paz, 

estudar os mecanismos do poder e do conflito é fundamental para poder servi-la. 

3.2.1. Estudos Pós-graduados em Democracy 

Na Cultural University 96, em Copenhaga, Dinamarca, no curso pós-graduado Democracy, 

obtive 20 ECTS, com estudos interdisciplinares mas mais centrados no estudo de transições 

democráticas e comparação dos sistemas económico-sociais nórdicos e do resto do mundo. 

3.2.2. Pós Graduação: Ciência Política e Relações Internacionais 

Ingressei no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa (IEP-UCP) 

no Programa de Mestrado e Doutoramento em Teoria e Ciência Política em 1997/1999, 

tendo concluído a pós-Graduação com média de 16 valores (Top 3).  

Economia Política    João César das Neves 16 

História do Pensamento Político     Um docente por autor/época 16 

Teoria e Ciência Política Contemporânea I João Carlos Espada     16 

Teoria das Relações Internacionais    Adriano Moreira 18 

Teoria da Constituição    Jorge Miranda  13 

Sistemas Políticos e Eleitorais    Manuel Braga da Cruz 14 

Construção Europeia    Ernâni Rodrigues Lopes 17 

Teoria e Ciência Política Contemporânea II   João Carlos Espada 17 

Filosofia Moral    José de Sousa Teixeira 16 

Teorias da Justiça    João Cardoso Rosas 16 
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Semanalmente, desde 1998, tive sessões de tutoria com o Professor Doutor Ernâni Lopes, 

economista do Banco de Portugal, ex-Ministro das Finanças, membro da Convenção 

Constitucional Europeia, e Director do Departamento de Estudos Europeus da UCP. Foram 

18 meses até entrar na parte de dissertação, com o título Jogos de Poder Internacional. Em 

finais de 2000 suspendi a dissertação por uma oportunidade profissional, quando ia já 

bastante avançada. Não cheguei a concluí-la mas todos os estudos de preparação estavam 

realizados: teoria de relações internacionais, geopolítica e geoeconomia, tendo gerado 

material suficiente para o Doutoramento, segundo o Orientador. Em 2005/06 retomei a 

preparação da tese, mas o Professor Ernâni Lopes adoeceu e interrompemos de novo. 

Em 2009/10 voltei ao IEP-UCP e realizei duas disciplinas adicionais para poder candidatar-

me directamente ao Doutoramento e/ou à fase de dissertação (90 ECTS) do Mestrado e 

Doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais: 

Direita e Esquerda na Teoria Política Contemporânea     João C. Rosas  17 

Política, Economia e Sociedade: Portugal 1970 – 2010    Joaquim Aguiar 15 

Podia seguir para Doutoramento mas, por decisão com o Professor Ernâni Lopes optei por 

primeiro fazer uma dissertação de mestrado. O tema seria “As 5 Esferas da Economia”. 

Após alguns meses, a saúde e o falecimento do Professor levou a suspender trabalhos. 

3.2.3. Curso de Defesa Nacional (Estudos Estratégicos e de Segurança) 

O Curso de Defesa Nacional (CDN) do Instituto da Defesa Nacional, do Ministério da Defesa 

(equivalência possível à pós-graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança da 

Universidade Nova) foi concluído em 1999, com Excelência. 

O CDN é um programa intensivo de mais 180 horas e 120 debates com os maiores 

especialistas nacionais e responsáveis de cada área. De acesso restrito, incluí visitas a 

instituições relevantes na segurança, nacionais e estrangeiras, e tem 3 módulos principais: 

• Conceitos de estratégia, geopolítica, relações internacionais e ciência política 

• Módulo Nacional centrado nas diferentes áreas do todo nacional (economia, finanças, 

cultura, ambiente, agricultura, defesa, negócios estrangeiros, etc.) 

• Internacional, sobre relações bilaterais e multilaterais, dinâmicas regionais – ex: Magreb; 

relações politicas, económicas e militares; organizações internacionais, etc. 

O Curso implica a apresentação e defesa de um trabalho escrito de 15 mil palavras, que é 

na prática uma tese. O meu foi “Os Estados como Unidade Base da Organização Mundial? Notas 

sobre a génese e consolidação dos Estados nacionais e a evolução do seu papel como actores de 

relações internacionais” sobre evolução do Estado, alargamento de direitos (políticos, sociais, 

económicos, culturais, ambientais) e a emergência do Estado Pós-moderno, baseado em  

cooperação, transparência e interdependência económica. Foi avaliado com Excelência. 
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O CDN 99 revelou-se um importante contributo para esta visão humanista do economista, 

pelo contacto com uma miríade de conceitos, realidades e ideias e pelos ricos debates com 

conferencistas, colegas e assessores. Muitos desses ensinamentos foram muito úteis e 

teriam sido dificilmente alcançados sem o CDN. No final concluo, como ZAKARIA (1999) 

“Let`s be honest; the Chinese curse «May you live in interesting times», is a blessing for scholars”. 

What makes it a curse (change unpredictability, even war) are all the prime conditions under which to 

test theories and arguments about the nature of international life.”10
 (mas não esqueci a PAZ). 

3.3. Formação Complementar em Economia e Política Internacional  

Além de incontáveis conferências e seminários, fiz numerosos cursos com duração de 1 a 4 

semanas, sobre temas de interesse global, como educação, economia e segurança 

internacional, sustentabilidade, relações leste/oeste, diálogo intercultural: 

• IDN: A Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, 2014; 

• UNL: A Segunda Grande Depressão, Curso Livre de História Contemporânea, 2013; 

• IEP/U. Lisbon/Harvard Univ./Boston College: Nation State on a Global World, 2006; 

• Instituto Diplomático e Instituto da Defesa Nacional - IDN, Portugal-África, 2006; 

• AACDN/Assembleia Regional Açores: Mar: vector de afirmação de Portugal, 2005; 

• FLAD, Fulbright Brainstorms 2004 - Trends in International Education, 2004; 

• Comissão Europeia, Bruxelas: Europe and the War on Terror (Comissário Chris Patten), 03 

• 21st Century Trust, Chateau Klingenthal, Estrasburgo, Russia and the West, 2003; 

• USA Congress, Washington DC, Estados Unidos: Globalization: rhetoric, reality and 

international politics (com Mary Robinson, Alta-Representante, Direitos do Homem), 2003; 

• Middle East University, Ankara, Turquia, NATO, UE and the Middle East: Security Scenarios 

(com Presidente da Turquia, Suleynman Demeirel), 2002; 

• University of Oxford: Rethinking Security for the 21st Century, (c/ Chris Coker), 2001 

• Europe House Zagreb, Selce, Croácia: Europe 2000, 2000; 

• Collège Universitaire d`Études Féderalistes, Aosta, Itália (com Romano Prodi), 2000 ; 

• Salzburg Seminar, European paradox: integration and disintegration, 2000; 

• Fundação Calouste Gulbenkian, Globalização, Desenvolvimento e Equidade, 2000; 

• London School of Economics – LSE: People`s Europe (com Robin Cook), 1998; 

• Fundação Oriente: Liberalism, Modernity and Their Critics (Coord. Prof. Espada), 1997. 

Muito do que aprendi, porém, não veio directamente dos cursos, mas da troca de ideias com 

espírito aberto com pessoas de diferentes origens sociais, culturais, geográficas, etárias… 

                                                
10 “Sejamos honestos: a maldição chinesa «Que você viva em tempos interessantes», é uma bênção para os estudiosos. O que 
a torna uma maldição (imprevisibilidade da mudança, até mesmo a guerra) são todas condições ideais para testar teorias e 
argumentos sobre a natureza da vida internacional” (tradução minha). 
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3.3.b. As Lições Sentidas e Vividas  

Deixo aqui exemplos soltos… Um jovem Sérvio (da oposição) a contar a um americano 

sobre como se sentiu quando estava a trabalhar a 300m da Embaixada Chinesa que estava 

a ser atingida pelas bombas da NATO; um jovem Egípcio a questionar a liberdade religiosa 

com um Inglês acabado de sair de uma missão de dois anos na Bósnia; um Montenegrino, 

em Bihac, na Bósnia, explicando a uma audiência em que metade tinham nascido 

Jugoslava, porque acreditava que era ainda possível evitar a quinta guerra balcânica (entre 

a Sérvia e o Montenegro) e a resposta, em lágrimas, de uma jovem de Belgrado a explicar 

que não acreditava que Milosevic pudesse ser afastado pacificamente, pelo menos antes de 

destruir completamente a nação, ainda que esperança era a última a morrer (a história deu-

lhe razão a ela); um Turco a falar sobre o Curdistão com um Russo a contrapor o caso 

Tchecheno perante um importante ex-funcionário da NATO; uma alta diplomata Costa 

Riquenha a discutir com uma Chinesa sobre a necessidade de não ter exército; uma jovem 

leader de um Campo com 8000 mulheres no Nepal a debater com uma Dinamarquesa o tipo 

de ONG`s e voluntariado necessário a resolver a pobreza; um Israelita Árabe a explicar a 

um italiano a razão para o Estado Palestino e de onde vinha o ódio dos que faziam Intifada 

(para eles Israel nasceu porque à custa da expulsão e morte dos seus avós); ouvir as 

dificuldades duma Guineense para criar uma NGO de auxílio ao seu país, sendo ela mesmo 

refugiada; uma Australiana a debater a relevância dos direitos dos aborígenes; um Bósnio 

(muçulmano) numa cidade onde todas as casas estavam baleadas, a tentar negar ao Croata 

que o havia interrogado, que as muitas casas que havíamos visto para venda na localidade, 

agora muçulmana, fossem as abandonadas pelos membros das outras etnias e religiões 

que não podiam regressar (noutra parte da Bósnia a versão seria a inversa, seguramente); 

um jovem Romeno a explicar-me porque era membro do Partido Comunista e porque estava 

no Comício de Ceausescu no momento em que chegaram à praça os manifestantes que 

vieram a libertar a Roménia do totalitarismo; um jovem Sul Africano a relembrar o seu 

percurso das prisões enquanto membro do ANC até a membro do governo; um norueguês 

tentar explicar a importância da pontualidade a um grego; um jovem Croata a contar como 

tinha sido estar numa linha da frente e na desminagem; uma jovem chinesa a dizer a uma 

delegação da ANJE – jovens empresários – o que imaginava ser Portugal… 

Ouvi também ao vivo vários protagonistas da história mundial recente, por exemplo: Michael 

Gorbatchov, Brejzinsky, Filipe Gonzalez ou Jacques Délors ou pensadores como 

Huntington, Fukuyama, Buchanan, Ramonet, Robert Cooper, Krugman…  

Muitas foram as oportunidades que tive, incontáveis os maravilhosos momentos em que 

tanto aprendi, alguns deles emocionantes, outros profundamente tristes ou arrepiantes. São 

inumeráveis os que contribuíram - alguns à custa de exporem as suas dores - para que hoje 

tenha uma visão e uma melhor compreensão da espantosa riqueza e diversidade cultural e 
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histórica da nossa comunidade humana que habita o planeta Terra, bem como para ter um 

novo olhar sobre os imensos problemas sociais, políticos, económicos, militares e, 

sobretudo, humanos, envolvidos nesta aventura comum, agradeço profundamente. Sou hoje 

mais culto. Desejaria, mais do que isso, estar e ser mais tolerante, mais capaz de 

compreender. Gostava que tal se espelhasse neste texto. E que tal se alastre. As relações 

internacionais praticam-se, sofrem-se, estudam-se, aprendem-se, vivem-se.  

3.4. Pós-Graduação em Marketing Management 

No ano de 2010/2011 optei por uma Pós Graduação em Marketing Management na então 

Escola de Gestão do Porto (EGP), hoje Porto Business School (PBS): 

Marketing Estratégico    Luís Filipe Reis  17 

Comportamento do Consumidor    João Dionísio 17 

Estratégia Empresarial    José Luís Alvim 19 

Criatividade    Katja Tschimmel 19 

Técnicas de Comunicação Pessoal    Maria José Costa 17 

Web Marketing    Paulo Pires 19 

Liderança e Comunicação    Pedro Cunha  18 

Marketing Business-to-Business    Catarina Roseira 18 

Marketing Research    Ana Brochado 18 

Gestão de Vendas   Álvaro Silva 17 

Marketing de Serviços    Ana Paula Marques 16 

Marketing Internacional    Hortênsia Barandas 18 

Personal Branding (Marketing Pessoal)    Miguel Coelho 18 

Plano de Marketing    Luís Pedro Cardia 19 

Comunicação Integrada de Marketing    João Pinto e Castro  18 

Distribuição    José António Rousseau 16 

Gestão da Marca    Carlos Coelho 18 

Relationship Marketing Carlos Brito 20 

Tive média de 18 valores (melhor aluno) neste programa curricular, com óptimo corpo 

docente, bom networking e, acima de tudo, pelo modo como é gerido e como decorrem os 

trabalhos, se orienta a melhorar atitudes e comportamentos. 

A utilização destes ensinamentos na minha profissional é diária, seja em termos de 

consultoria de estratégia, seja de apoio à internacionalização seja em todas as facetas do 

trabalho de Marketing que fazemos na Meed Brand (ver experiência profissional actual). 

Uma pós-graduação de elevado nível, que muito reforçou e actualizou os meus saberes e as 

minhas competências em economia, gestão, estratégia e marketing e onde, hoje, tenho a 

honra de ser docente. 
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4. História: o Percurso Profissional 
 

Poderia omitir muitos actividades profissionais e teria ainda bem mais do que os cinco anos 

de experiência mencionados como necessários na recomendação do CRUP. Arriscava-me a 

perder, porém, o objectivo maior: mostrar que o percurso é coerente, é rico, é lógico e tem 

sentido do ponto de vista ético e pessoal. Apenas uma visão global permite ter noção dos 

conhecimentos adquiridos, capacidades trabalhadas e comportamentos melhorados.Para 

conseguir condensar 20 anos de experiência num espaço razoável, irei agregar actividades. 

4.1. Gestão, Economia e Internacionalização Universitária (94-05) 

4.1.1. De 1994 a 2003: Erasmus Student Network (ESN) 

4.1.1.1. A Erasmus Student Newtork (ESN) 

A ESN (www.esn.org) é a maior associação de estudantes na Europa e foi fundada por 

iniciativa da Comissão Europeia em 1989, com algumas instituições de ensino superior (IES) 

e estudantes, para apoiar e desenvolver o intercâmbio de estudantes. 

Em 1995, quando entrei para a direcção internacional, tinha presença em 20 países (hoje 

37) e cerca de 110 de IES tinham secções locais da ESN. Hoje, está em 437 IES, envolve 

cerca de 29.000 jovens e ajuda 180.000 estudantes internacionais/ano.  

A ESN facilita a mobilidade no ensino superior, apoia o intercâmbio de estudantes e 

proporciona experiência intercultural aos alunos que não têm acesso a um período no 

exterior. Fornece informações sobre os programas de mobilidade, motiva alunos para 

estudar no exterior, ajuda na integração do estudante em mobilidade e na reintegração dos 

que estão de volta, organizando actividades conjuntas, sessões de esclarecimento e com 

um horário de apoio; serviços gratuitos prestados a nível local.  

Além do nível local, há níveis nacionais e um internacional. Passei por todos eles. 

4.1.1.2. ESN: a Experiência ao Nível Local (Pavia) 

Ainda em Itália, no ano lectivo 1993/94, quando era estudante Erasmus, beneficiei do apoio 

da ESN-Pavia. A minha pró-actividade, porém, fez com que, contra as regras, acabasse por 

ser convidado a integrar a direcção da ESN Pavia ainda no primeiro semestre. 

Participei na organização de várias actividades, desde concertos à semana Portugal, de 

programas de rádio à semana de recolha de fundos para a UNICEF, eventos de que fui 

também tesoureiro e me valeram a medalha de honra da Università degli Studi di Pavia. 

4.1.1.3. ESN: a Experiência ao Nível Local (Porto) 

Regressado ao Porto fui nomeado representante da FEP na ESN-UP (CRIEUP – Centro de 

Relações Internacionais dos Estudantes da UP). Fui eleito Tesoureiro pouco depois. 
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A Universidade do Porto tinha aceite a organização e acolhimento AGM (Annual General 

Meeting) da ESN Internacional, que iria juntar mais de 220 pessoas em Fevereiro de 1995. 

Dado que nada estava tratado, fiquei responsável. A tarefa era hercúlea. Tive de suspender 

os estudos – razão pela qual concluí a licenciatura em Fevereiro de 96 e não em Julho de 

95 - o que fez o Reitor Alberto Amaral atribuir-me estatuto especial, equivalente a dirigente.  

Liderei uma equipa de 20 pessoas: além das questões organizativas fiz um forte esforço 

negocial com empresas e entes públicos para obtenção de patrocínios e apoios e tive um 

permanente foco na resposta aos parceiros internacionais e aos participantes, de 22 países 

distintos. No final, perdi o semestre, mas a aprendizagem foi enorme, ao nível de liderança, 

trabalho em equipa, coordenação internacional e online (na altura algo novo). Conseguimos 

fazer da AGM um sucesso do ponto de vista organizativo, académico, financeiro (deu lucro) 

e de relações públicas. Foi um desafio de gestão de evento e fundraising ao mais alto nível.  

Em 1996 deixei de ser tesoureiro mas até 2005 estive ligado à ESN-Porto. Organizei e geri 

centenas de eventos sociais, culturais, académicos e desportivos.  

4.1.1.4. ESN: a Experiência ao Nível Nacional 

A ESN existia apenas nas Universidades do Porto e de Aveiro em 1995. A minha missão 

principal na plataforma nacional foi alargá-la e, quando saí, consegui adesão de cinco novas 

IES: Universidade Técnica de Lisboa, de Coimbra, Minho, Nova e Algarve.  

Esse dinamismo e capacidade foram, igualmente, uma das razões para ser convidado para 

o Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto. 

4.1.1.5. ESN: a Experiência como International Board Member 

Para além desse apoio local, a ESN tem um nível internacional, da qual fui dirigente em 

representação de Portugal entre 95 e 97. A ESN representa os estudantes internacionais e 

promove os valores do voluntariado e da cidadania activa. 

Fiquei responsável pela gestão dos contactos com a União Europeia, negociação de 

patrocínios e apoio à organização de eventos e comunicação.  

Quase mensalmente havia uma reunião numa cidade europeia mas o trabalho corrente era 

realizado online. Trabalhar com pessoas de várias nacionalidades numa base não 

presencial foi uma intensa aprendizagem, como o foi apoiar a organização de actividades à 

distância (Nápoles em 1996, Gent na Bélgica em 1997) e negociações com empresas e UE.  

4.1.1.6. Competências e Avaliação da Experiência ESN 

A experiência na ESN foi exigente e permitiu muita aprendizagem sobre liderança, 

coordenação, trabalho em equipa e à distância, organização de eventos de nível 

internacional, negociação com empresas e entes públicos nacionais e europeias.  

Tive um presidente Grego e uma presidente Finlandesa e pude ver como lideranças com 

culturas tão diferentes levam a modos de funcionar tão distintos.  
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Em 99 em Aarhus, Dinamarca, fui um dos fundadores da ESN Alumni e estive na AGM2003 

(Gdansk, Polónia), sinal da ligação mas também do legado de uma experiência positiva. 

As áreas de economia internacional e europeia, recursos humanos, finanças, e até áreas 

comerciais e de marketing, todas foram trabalhadas nesta experiência. 

4.1.2. Serviço de Relações Internacionais, Universidade do Porto (96-99) 

4.1.2.1. A Universidade do Porto 

A Universidade do Porto (UP), em 1996, contava cerca de 23 mil estudantes e era a maior 

universidade Portuguesa (e foi-o até à fusão das universidades Técnica com a “Clássica”). 

O Reitor Alberto Amaral apostou sempre na abertura do ensino e da investigação ao mundo 

como eixo estratégico da projecção da UP. Era, e continua a ser, a universidade nacional 

com mais alunos de intercâmbio. Foi pioneira a criar um serviço de relações internacionais 

em 1990 (no mesmo ano que a Universidade de Coimbra). 

4.1.2.2. Do Programa Erasmus ao Programa Sócrates 

Até 1996/1997 o Erasmus foi gerido de modo descentralizado: cada docente podia 

livremente estabelecer acordos através de redes designadas por “PIC`s” (Programa 

Interuniversitário de Cooperação). O modelo vigorava desde a criação do Erasmus, em 

1986, não responsabilizava as universidades em si, não acautelava os interesses dos 

alunos (reconhecimento) nem dava verdadeira dimensão europeia ao Programa.  

A Comissão Europeia decide alterar as regras, integra o Erasmus no Programa Sócrates a 

partir de 96/97. Pretende criar o Espaço Educativo Europeu e responsabilizar as instituições 

de ensino superior (IES), obrigando-as a apresentarem uma candidatura, onde deviam 

explicitar a sua estratégia de internacionalização e o modo como iriam gerir os diversos 

aspectos da internacionalização (gestão financeira, apoio à mobilidade, coordenação 

interna, mudança curricular). Impõe a centralização de processos e da gestão, para dar 

dimensão europeia ao programa e superar questões críticas para o seu crescimento: 

• Garantia de aceitação dos alunos candidatos dentro do quadro de acordos bilaterais 

• Assegurar Financiamento - seja para a gestão universitária seja para os estudantes 

• Reconhecimento Académico das mobilidades, através do sistema de créditos (ECTS). 

4.1.2.3.O Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto 

O SRI foi criado em 1990 e tinha como missão gerir a internacionalização da UP, seja ao 

nível dos acordos e de redes de cooperação internacional, da mobilidade, do 

desenvolvimento curricular, da informação a docentes e estudantes. Liderado pela Dr.ª 

Cristina Ferreira desde 1992, e tendo como colaboradores Amélia Veiga (ligada às redes de 

cooperação internacional, nomeadamente Grupo Santander) e Albino Oliveira (responsável 

pelo apoio aos alunos de mobilidade), necessitava, nesta altura, de alguém que tivesse 

know how e competências capazes de, em tempo muito curto, pensar e implementar um 
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novo modelo de gestão que comportasse a transição para o Sócrates e ainda olhar o novo 

Leonardo da Vinci (estágios profissionais europeus). O grande desafio era o de acompanhar 

a definição da estratégia da UP e propor um modelo de gestão financeiro e operacional, ao 

nível da coordenação entre a reitoria e as diversas faculdades (que precisavam também 

elas de centralizar acordos e definir prioridades, pois até aí tinha havido liberdade de cada 

docente) e ainda acompanhar a par e passo a negociação com a Comissão Europeia em 

Bruxelas, pois sendo um programa novo havia muitas incertezas e dúvidas constantes. 

4.1.2.4. Gestor de Projectos no SRI (International Officer)(96-99) 

Dado o meu conhecimento do Erasmus e Comissão Europeia (via ESN e a formação em 

Economia da FEP), de mecanismos de gestão das organizações e finanças (via licenciatura) 

e conhecimento de diversas línguas e do próprio SRI (via ESN e organização da AGM), era 

a pessoa ideal. Inicialmente recusei, pois tinha planos de entrar no Doutoramento no 

Instituto Europeu de Florença, mas após três convites aceitei pois compreendi o quão 

importante era para a UP e porque era um desafio profissional e pessoal aliciante. 

Entre Abril e 30 de Junho de 1996 o trabalho foi intenso: uma estratégia foi desenvolvida e 

um modelo de gestão proposto ao Reitor, aceite e implementado. Ainda hoje a base de 

dados e a metodologia então criada serve de base ao SRI e à UP na sua gestão de 

internacionalização. O modelo plasmado no Manual de Procedimentos de Mobilidade da UP, 

a visão de abertura e liderança da UP em termos de internacionalização e o seu modelo de 

apoio a alunos e docentes foram a base da Estratégia Europeia da UP apresentada na 

candidatura. Ela foi a única candidatura de uma universidade portuguesa avaliada com 

excelência e foi usada como exemplo no Guia de Boas Práticas do ano seguinte.  

Os três anos seguintes foram de implementação global do modelo na UP, com apoio e 

formação às 14 Faculdades - só nesses anos criaram os seus serviços de relações 

internacionais -, novo sistema de acolhimento, preparação dos alunos em saída, informação 

prestada e reconhecimento académico, que tinham ainda muito que evoluir. 

A partir de 1997 surge outro grande desafio: o de implementar o ECTS (Sistema Europeu de 

Transferência de Créditos) nos vários cursos (na altura eram 67 na UP), e que gerou 

resistência de muitos docentes e algumas Faculdades, por obrigar a dar pesos distintos às 

disciplinas, começar a introduzir a semestralização, abrir caminho a reconhecimentos 

automáticos sem aval do docente responsável pela “sua” disciplina, e a disponibilizar toda a 

informação sobre cada disciplina, em português e inglês, tornando mais transparente o 

sistema e retirando algum poder discricionário aos docentes “regentes”. O desafio de gestão 

do sistema e de sensibilidades, prestação de informação e negociação com os interlocutores 

internos, a recolha de orientações em Bruxelas e a gestão das verbas envolvidas, foram 

aliciantes mas exigentes. A estes desafios juntou-se o estudo de legislação nacional e 

comunitária e integrar a equipa do Sigarra, ainda hoje a plataforma de informação na UP. 
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Como corolário destes trabalhos fui encarregue de pesquisar e compilar informação e 

elaborar o Guia do Estudante Internacional da UP - a primeira edição foi em 98. Auxiliou 

muito o já profundo conhecimento da UP e dos programas e o facto de ter continuado 

sempre a apoiar alunos e docentes em mobilidade, organizando eventos e fazendo apoio, 

conhecendo as dúvidas e dificuldades, quais os serviços e as informações úteis. O Guia, 

actualizado várias vezes, mantém ainda hoje a sua espinha dorsal. 

A representação da UP em eventos internacionais – como feiras e eventos promocionais - e 

em estudos (incluindo numa equipa de alto nível para um estudo da Comissão de impacto 

da primeira década do Erasmus, em empregabilidade e espírito de empreendedorismo, 

cujos resultados foram apresentados na cidade de Lyon, em França, e em Bruxelas), foi 

outra das minhas funções, tal como foi a gestão do contrato com a UE e o controlo da parte 

financeira, ao nível da Reitoria e das Bolsas (e recepção a auditores europeus). 

4.1.2.5. Avaliação da Experiência SRI-UP  

A grande lição foi em termos de liderança: considero ainda hoje a Dr.ª Cristina Ferreira e, de 

modo menos directo, o Reitor Alberto Amaral e os dois Vice-Reitores com quem trabalhei, 

Professor Manuel Magalhães (já falecido) e José Ferreira Gomes (hoje Secretário de Estado 

do Ensino Superior), a melhor chefia que jamais tive. Muito lhes devo em termos de saber o 

que deve ser uma liderança: visionária mas realista, exigente mas flexível, atenta mas de 

apoio constante, que motiva, que sabe ouvir e é aberta mas sabe decidir e implementar.  

Ao nível do trabalho em equipa foi extraordinário: imensas lições em termos de saberes e 

capacidades, mas sobretudo em termos de atitudes, com camaradagem, espírito de equipa 

e a humildade do Albino Oliveira e da Amélia Veiga, bem como da entretanto chegada Rita 

Sinde Monteiro. Ainda hoje somos todos amigos e consultamo-nos regularmente. 

A concepção, em conjunto com a Dr.ª Cristina, do modelo de gestão dos programas 

educacionais europeus e da implementação do ECTS e sistemas de comunicação, 

passando pela formação interna e apoio às faculdades, a negociação com Bruxelas a 

gestão contratual e das visitas dos auditores foram uma aprendizagem constante. 

A representação externa, negocial com parceiros e UE, e em estudos europeus de impacto 

foram outro aliciante desafio, como o foi a conciliação, entre 1997 e 1999, com o Mestrado 

de Ciência Política em Lisboa e a relação com os media. 

Os resultados, com um enorme crescimento das mobilidades e dos acordos com parceiros 

de toda a Europa (e mais tarde de fora da Europa), mantendo o equilíbrio de gestão e 

financeiro, a implementação de um sistema e desenho de documentos que ainda hoje são 

utilizados, e nalguns casos serviram de base a documentos depois usados pela Comissão 

(ex: formulário de mobilidade de estudantes) e muitas notícias, incluindo uma primeira 

página no JN, foram muito positivos, como o foram a implementação ECTS e do Sigarra. 
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4.1.2.6. A Experiência no SRI: Novas Competências 

As principais áreas do conhecimento foram de economia internacional e integração europeia 

(justificação pertinência e estratégia), área do direito, princípios gerais de economia, toda a 

área financeira e contabilística (regras europeias de gestão dos projectos, distintas do POC), 

e de ciência política (os modelos de gestão das organizações estudados com o Professor 

Augusto Santos Silva foram muito úteis), informática e marketing. O desafio de trabalhar 

numa instituição com muitos procedimentos e de grande dimensão, tendo de gerir relações 

e sensibilidades internas e externas permitiu uma grande aprendizagem sobre modelos de 

organização e gestão de recursos humanos. A obrigação de fazer apresentações e 

formações, bem como o desenvolvimento de argumentação e representação externa 

implicou aprendizagens importantes ao nível de atitude (comunicação) e marketing.  

A acumulação de responsabilidade com liberdade (deixei de ter horário e passei a trabalhar 

por objectivos logo ao fim de um mês), com um enorme rigor e auto--disciplina foi outra 

grande aprendizagem que repliquei quase toda a vida e que ainda hoje retenho uma 

vantagem. A variedade de tarefas – conciliando dimensões académicas, financeiras, de 

comunicação, organizativas forçou uma atitude de aprendizagem contínua é outra grande 

mais-valia que trouxe da experiência do SRI. 

As competências adquiridas em termos liderança (pelo exemplo), de organização e de 

comunicação - relação com os media, formação e gestão de sensibilidades e processos 

negociais. O conhecimento e negociação com as instituições europeias e a exposição a 

ambientes interculturais e multilinguísticos foram e são ainda hoje uma grande mais valia, 

que culminou com a ida para o TAO (Gabinete de Apoio Técnica à Comissão, para o 

Sócrates e Leonardo) e a consultoria internacional. 

4.1.3. International Expert & Consultant  (98 - 01) 

4.1.3.1. O Technical Assistance Office Socrates, Leonardo & Youth (TAO) 

O Gabinete de Assistência Técnica Socrates & Leonardo (TAO) era a entidade que 

assessorava a Comissão Europeia em termos de avaliação e gestão dos contractos e 

financiamentos europeus em todos os programas europeus relacionados com educação 

(Socrates), formação vocacional (Leonardo) e Juventude (Youth). Era uma empresa 

autónoma da Comissão Europeia mas tinha contractos plurianuais com ela e empregava 

centenas de pessoas, e contratava muitos experts convidados, quando chegavam 

Candidaturas ou Relatórios finais. Exemplo: só em Dezembro de 1998 entraram para o 

Erasmus 5.000 candidaturas e 2.500 Relatórios Finais referentes a 1996/97.  

Em 2006 Comissão criou a EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency e 

acabou com o contrato, pois a avaliação e acompanhamento de candidaturas é contínua e 

por isso não tem sentido ter um contrato de outsourcing para tal. 
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4.1.3.2. International Expert - External Assessor, TAO (Bruxelas) (98-99) 

Os experts internacionais (external assessor) eram pessoas recrutadas entre uma pool de 

especialistas em cada um dos programas. Foi o meu caso em 1998 e 1999. 

Da primeira vez, nos últimos meses de 1998, em Bruxelas, sob liderança directa do 

Hispano-Franco-Belga José Gutierrez integrei uma equipa de 23 pessoas e 15 

nacionalidades. Avaliei contractos de IES de 8 países, dado o multilinguismo, o 

conhecimento dos sistemas universitários de muitos países e da formação em economia, 

além de todas as normas legais, permitindo avaliar as diversas partes das candidaturas: 

estratégia, modelos de gestão e de apoio à mobilidade, e as suas componentes financeiras. 

Rapidamente Jose Gutierrez compreendeu que a flexibilidade com responsabilidade era o 

que maximizava o meu rendimento e implementou-a. No final do período de avaliação era o 

segundo com mais avaliações e foi-me pedido para prolongar a colaboração, o que 

aconteceu. Aliás, posteriormente, já em 1999, convidaram-me duas vezes para ingressar no 

TAO, mas recusei por considerar que era um trabalho demasiado técnico e que, sendo o 

contrato Belga e não comunitário, o peso dos impostos era excessivo. 

4.1.3.3. Especialista em Internacionalização Universitária (99-01) 

Na sequência dos contactos feitos ao longo dos anos na UP, na ESN e no TAO, e do 

reconhecimento do mérito do modelo implementado na gestão da internacionalização na 

UP, tive diversos convites para proferir conferências e fazer formação em diversos locais da 

Europa, da Universidade de Salamanca a Genova, da Hungria à Dinamarca.  

O mais interessante trabalho foi com o Ministério da Educação da Roménia. Em Junho de 

1999 regressei a Bucareste, onde em 1997 e 1998 tinha estado a avaliar o Programa 

Tempus (programa de mobilidade para os países ex-comunistas, que não eram membros da 

UE) para proferir uma conferência sobre desenvolvimento curricular conjunto (uma das 

modalidades mais importantes de internacionalização universitária que estava a nascer na 

altura). Das 22 principais universidades romenas estavam representadas 21. A pedido 

dessas IES o Ministério convidou-me a fazer uma formação sobre como conceber e 

implementar um modelo de gestão da internacionalização universitária. Fi-la no final de 

Setembro de 1999. O sucesso levou a que, de novo a pedido das IES, o Ministério me tenha 

contratado como consultor especialista em internacionalização, ficando eu ao dispor das 

questões de qualquer uma das IES romenas. Fi-lo durante dois anos, até final de 2001. 

4.1.3.4. Competências e Avaliação da Experiência como Expert internacional  

Este período foi muito positivo. Reforçaram-se competências diversas, ao nível de “cross-

cultural management” e trabalho à distância (Roménia), de comunicação e organização, de 

capacidade de desenhar e melhorar modelos de gestão adequados às realidades de cada 

instituição e país, cumprindo normativos legais e financeiros, o que implicava igualmente 
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compreender os sistemas de educação e a economia de cada país, suas regras e seus 

mercados de formação e de emprego, por exemplo.  

Uma outra aprendizagem importante ao nível profissional: nestas funções o meu papel era 

ouvir, pensar, conceber soluções e propô-las mas não um papel directo na sua 

implementação, o que foi obrigou a pensar soluções que não fossem adequados apenas a 

mim mas pudessem viver “por si”. Foi, pois, um desafio à mudança comportamental.  

4.1.4. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (01-05) 

4.1.4.1. A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) 

A FAUP é uma instituição de prestígio internacional, sendo a única faculdade de arquitectura 

do mundo, salvo melhor informação, que tem dois dos seus ex-alunos e docentes como 

prémio Pritzker (equiparado ao Nobel da arquitectura). Tal prestígio faz com que seja 

procurada por alunos, docentes e investigadores de vários pontos do globo, e por IES para 

projectos e diplomas conjuntos. É igualmente procurada a nível nacional, sendo há anos 

uma das cinco Faculdades com média de acesso mais alta a nível nacional, logo a seguir às 

de medicina, e de longe a média mais alta entre as da sua área. Tem cerca de mil alunos. 

4.1.4.2. O Serviço de Relações Externas da FAUP (SRE) (01-05) 

No organigrama da FAUP, directamente dependente do Director, existe um SRPI – Serviço 

de Relações Públicas e Internacionais, mas tal serviço nunca funcionou. Em Julho de 2001 

a FAUP convidou-me para gerir a internacionalização e relações públicas e liderar a re-

organização que passasse ainda pela parte académica e administrativa, dado o peso da 

mobilidade na Faculdade, a importância dos processos académicos de reconhecimento dos 

alunos regressados e da organização das inscrições dos alunos estrangeiros. 

O primeiro ano foi tremendamente exigente, do levantamento da situação a decisões sobre 

procedimentos a implementar e gestão das pessoas e recursos, sempre com o Professor 

Arquitecto Sérgio Fernandez, incluindo a nova identidade do serviço, tendo optado pela 

designação de SRE (Serviço de Relações Externas) pois engloba as relações internacionais 

e com entidades públicas e empresariais, a comunidade, media, outras escolas, etc.  

Os anos seguintes (02-05) foram de gestão do SRE, melhoria significativa do acolhimento 

aos alunos internacionais usando um modelo que várias outras escolas tentaram replicar 

(reuniões por idioma) e um novo método de selecção e preparação de alunos que iam para 

fora (entrevistas individuais). Foram anos de mudança na gestão de sistemas académicos e 

administrativos para facilitar reconhecimentos académicos, a alteração na gestão financeira 

(ex: cobrança de propinas de alunos extra-acordos) e no modo de gestão da investigação e 

projectos especiais (ex: FAUP coordenava vários programas intensivos com parceiros).  

Em termos de relações externas assumimos ainda o contacto com os media, a melhoria da 

comunicação externa e a introdução de significativas alterações no Guia da FAUP, um 
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pequeno volume que era já muito bonito mas que viu muito incrementada a sua usabilidade 

e utilidade do conteúdo, focando-se no público a que se dirige.  

4.1.4.3. O Serviço de Apoio à Integração De Arquitectos FAUP (02-05) 

A FAUP tinha tido, até então, taxas de empregabilidade altíssimas. Na maior parte dos 

casos os ateliers ou entidades (câmaras, empresas, escolas) onde trabalhavam docentes da 

casa absorviam os licenciados, cerca de 120 a 160 por ano. No entanto, com a crise da 

construção a iniciar-se, sentiam-se as primeiras dificuldades. O SRE já não me exigia todo o 

meu tempo e, no final de 2002, sugeri a criação do SAIDA (Serviço de Apoio à Integração 

De Arquitectos da FAUP) para promover contactos com entidades empregadoras, formar os 

alunos para o ingresso na vida activa, fazer um CV e preparar-se para entrevistas. 

A ideia foi aceite e logo implementada. Na prática era um serviço de Placement, de apoio à 

integração profissional e transição para a vida profissional. Fiz centenas de contactos com 

empregadores e dezenas de protocolos; um levantamento global das competências de um 

arquitecto levou-me a desenhar um currículo vitae específico para arquitectos e a criar uma 

base de dados, algo inovador na altura. Fiz uma candidatura PRODER, aprovada, para 

dezenas de estágios, tendo eu ficado com a gestão financeira e selecção de alunos. 

4.1.4.4. A Assessoria à Direcção da FAUP (03-05) 

Desde o início a Direcção solicitava-me com frequência opinião sobre assuntos de gestão 

económico-financeira, organização, e dava-me a gestão de projectos QCA III. Em meados 

de 2003 a Direcção, que me havia já premiado ao fim do primeiro ano, lança-me um desafio: 

tornar a função de assessor da Direcção formal, incluindo-a no novo contrato anual (nota: tal 

como acontecera na Reitoria, SRI, fui convidado para os quadros, mas recusei, pois apesar 

da segurança que teria, quis manter a liberdade de acumular funções –era docente no IPP e 

consultor-, a autonomia decisional, independência para aconselhar e benefícios financeiros). 

O desafio era aliciante: preparar com o Vice-Director, o também economista Professor Rui 

Braz, um relatório com recomendações de gestão e continuar com o aconselhamento 

regular à Direcção. Pediram-nos um documento de gestão global, de processos e fluxos, de 

organização e estratégia, finanças e marketing, recursos humanos e logística.  

Optamos por uma auditoria processual inicial e por entrevistar, longamente, os 35 

funcionários da escola, um a um. Ouvimos atentamente e analisamos procedimentos de 

cada área, estrutura de decisão, dados financeiros, circulação de informação, comunicação, 

logística – até as deslocações dos funcionários -, as funções, motivações e aspirações… 

O resultado? A FAUP tinha acumulado erros de gestão sucessivos, alimentava vícios e 

desvios, desperdiçava recursos materiais, financeiros e humanos levando a ineficiências 

diversas. A situação financeira era crítica, os processos de tomada de decisão disfuncionais, 
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quase parecendo desenhados para preservar alguma desordem e permitir os pequenos 

poderes e decisões não justificadas, a desmotivação era enorme. 

Foram estas conclusões que tivemos de plasmar no relatório. Em 13 páginas fizemos um 

sumário do diagnóstico e depois elencava medidas concretas e alguns “quick wins”. O 

relatório não foi bem recebido e isso colocou-me numa posição delicada: ou omitia 

conclusões ou defendia o documento mas, como veio a suceder, seria pressionado a sair.  

Em 2006, após a minha saída, mudou a Direcção e houve alteração de atitudes: várias das 

minhas propostas foram implementadas e fui chamado a aconselhar a FAUP, pontualmente. 

   4.1.4.5. Avaliação e Competências da Experiência FAUP (01-05) 

Um período fantástico em termos de aprendizagem e competências.  

No SRE reforcei competências (organizativas, financeiras, cooperação internacional, 

comunicacionais e de marketing), numa posição executiva. Resultados? Reorganização 

concluída e disparar das mobilidades: 90% dos alunos com pelo menos uma experiência 

internacional ao sair da FAUP em 2005/06 e acréscimo de 400% na mobilidade Brasil… 

Conceber e implementar o SAIDA foi um desafio compensador: gestão de projecto com uso 

do saber em economia das organizações, recursos humanos e contractos, comercial e 

marketing (negociações), permitiu 70 protocolos, aumento de estágios e o apoio PRODER. 

Como Assessor foi a minha primeira experiencia de gestão global, tendo aplicado saberes 

de microeconomia, finanças, recursos humanos, logística, gestão e até teoria dos jogos.  

Foi, porém, na área comportamental e na decisão de optar pela frontalidade que mais 

reforcei competências: ficou claro, uma vez mais, que, para mim, a “segurança do emprego” 

não vale mais do que a dignidade pessoal e profissional nem que as convicções. É algo que 

ainda hoje mantenho como pilar fundamental, mesmo com prejuízos pessoais. 

4.1.5. Competências: Economia e Internacionalização Universitária 

Em mais de uma década de actividade na internacionalização universitária e apoio à gestão 

de entidades do ensino superior, muito evoluí nos saberes em integração económica e 

economia internacional, finanças, marketing, direito e contractos, gestão, recursos humanos, 

micro e macroeconomia, reforcei princípios de economia e de matemática.  

Não esqueci que, na minha prática, estão acima de tudo os valores humanistas, prática da 

economia como ciência social, aposta em soluções cooperativas e foco na sustentabilidade.  

Em suma: fazendo algo mais por prazer do que por dever, em que consegui excelentes 

resultados, usei muitos dos saberes da licenciatura, juntei experiência e cooperação 

internacional, capacidades de gestão e aprendizagens comportamentais decisivas. 

NOTA: como dito na metodologia, a avaliação será em função das competências adquiridas 

em cada experiência e globalmente (conhecimentos/saberes – e uso da aprendizagem da 

licenciatura; habilidades/capacidades; atitudes/comportamentos): é uma SWOT dinâmica. 
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4.2. Expansão e Internacionalização Empresarial (03-08) 

Continuo a narrativa do percurso profissional agregada por áreas com actividades de 

internacionalização empresarial (menos as que tiveram lugar em relações laborais formais). 

4.2.1. Contacto@ICEP: “ser C4” (00-01) 

O ICEP – Instituto de Comércio Externo Português, hoje AICEP, visa apoiar a exportação e 

internacionalização das empresas e da economia. Em 1997 criou, sob a batuta dos 

Professores Alberto Castro e Pinto de Sousa, o Contacto@ICEP, hoje INOV-Contacto, 

programa de estágios profissionais internacionais, assente em 3 pilares: 

- um pilar focado em capacitar para a internacionalização, com um Curso intensivo de 

Gestão Internacional e trabalhos (uns de pesquisa de mercado, outros feitos em grupos de 

estagiários dispersos pelo mundo, sobre internacionalização empresarial) 

- estágio nacional, de preparação (em geral de 6 a 8 semanas)  

- um estágio internacional, em torno dos 9 meses. 

O estagiário é colocado na entidade terceira e a responsabilidade profissional directa é 

dessa entidade, ainda que sempre com supervisão e pagamento pelo (A)ICEP. 

 4.2.1.1. SONAE Indústria e SONAE Capital  

A SONAE, Sociedade Nacional de Estratificados, liderado pelo Eng.º Belmiro de Azevedo 

era e é um dos maiores grupos empresarias nacionais. 

A matéria-prima é vital para a SONAE Indústria, produtora de derivados de madeira 

(contraplacado, MDF, folha; entrava então na Portucel e Gescartão, pasta de papel). 

Na logística e transporte marítimo destacavam-se a Box Lines (transporte marítimo para 

Madeira e Açores) e a Invicta, transitário, responsável por boa parte do transporte das 

matérias-primas da SONAE Indústria. Eram parte da SONAE Capital, onde estavam ainda 

áreas como telecomunicações, turismo e comunicação social. 

4.2.1.2. Market Research Internacional (Báltico) 

A minha colocação como estagiário na SONAE nesta 4ªa edição do Contacto foi opção do 

Dr. Guilherme Costa, CEO da Gescartão, que precisava de alguém com experiência para 

entrar no mercado báltico, pesquisando fornecedores de matéria-prima e potenciais 

aquisições de empresa de processamento inicial de madeira. Tal pesquisa implicava, porém, 

que a preparação nacional fosse mais longa do que as seis semanas previstas, pois 

implicava conhecer negócio industrial, seja o do contraplacado e MDF seja os do papel, mas 

também a aquisição de matéria prima e o negócio do transporte marítimo (representava um 

terço do custo) e que era a única área em que a SONAE tinha um contacto no Báltico, em 

Tallin, Estónia, onde eu seria acolhido. O estágio nacional acabou, pois, por prolongar-se 

por 6 meses com passagens em unidades industriais (Maiaequipa, em Mangualde – 
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contraplacado; SIAF, em Nelas, MDF; Portucel – Viana e Aveiro, pasta de papel; Gescartão 

– Vila do Conde, papel kraft), compras e leilões de madeira em diversos pontos do país, e 

avaliação de lotes e terrenos, com destaque para leilões na Marinha Grande e Leiria e 

medições no Pinhal de Leiria. Complementarmente, várias semanas em Matosinhos, sede 

da Invicta, e diversas visitas a portos como Aveiro, Viana, Figueira da Foz, Leixões.  

Período também intenso em estudos de mercado dos países do Báltico, análise sectores de 

derivados de madeira e do shipping e logística, contactos com empresas e profissionais no 

báltico, incluindo o adido de negócios em Lisboa. Após este período de preparação intenso, 

de “mergulho na realidade” e pesquisa de mercado macro e micro,  um desentendimento 

entre as SONAE Capital e Indústria, dada a turbulência (privatização da Gescartão e da 

Portucel, fusões), levou a cancelar estágio e já não houve condições para outro.  

4.2.1.3. CONTACTO@ICEP: Avaliação e Competências 

Após 5 anos activo, foi a minha primeira incursão na indústria, em empresas privadas e num 

grande grupo, bem como nas pesquisas de mercado e análise de aquisições industriais 

(utilizei conhecimentos de macro e microeconomia, finanças, economia industrial, direito 

fiscal, análise de investimentos, técnicas de apoio à economia, economia da tecnologia, etc). 

  4.2.2. Consultoria empresarial Independente (01-08) 

Em 2001, estava já na Faculdade de Arquitectura (SRE) e a dar aulas no IPP, comecei a ter 

solicitações para apoiar na gestão e em projectos de expansão. Desde então não deixei de 

fazer consultoria em estratégia, marketing e internacionalização. 

4.2.2.1.Unignosis, Consultoria de Gestão, Lda. 

A Unignosis, sedeada no Porto, fundada por uma economista pós-graduada em gestão e 

fiscalidade, especialista em banca, é uma empresa de consultoria financeira e controlo de 

gestão, contabilidade, análise de investimento e fiscalidade virada para PME.  

4.2.2.2.PME Portugal e o Programa PME XXI 

A Associação PME Portugal, com sede em Braga, era uma associação empresarial em clara 

expansão em 2005. Tinha financiamento para o Projecto PME XXI que permitiu a centenas 

de PME, dos mais diversos sectores de actividade e pontos do país, beneficiarem de apoio 

técnico, acompanhamento e formação, focado no diagnóstico e detecção de pontos críticos, 

apoio técnico na execução das intervenções nas áreas-chave de desenvolvimento das 

empresas e análise da conformidade legal. As áreas de intervenção do Programa PME XXI 

eram finanças, comercial e marketing, qualidade, ambiente e sistemas de informação. 

4.2.2.3.Optima Capital, Consultores Associados 

A Optima Capital, sedeada no centro de Lisboa, era uma associação de consultores 

seniores. Criada em 2006 por empresários e ex-gestores da banca, agro-industrial, TIC, 
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distribuição, logística e turismo. Propõe soluções para as fases do ciclo de vida das 

empresas (financiamento para as fases de lançamento; libertação de meios para o 

crescimento, soluções de expansão, aquisição ou reestruturação para a maturidade e 

soluções de turnaround ou venda para a fase de declínio).  

4.2.2.4. A Experiência como Consultor Independente (01-08) 

Inicialmente fiz consultoria por pedido directo de empresas. Após 2003 recebi vários 

convites para ser consultor independente “permanente”, e assim fiz, até 2008. As áreas 

principais sempre foram: diagnóstico e definição estratégica, marketing (tempo e modo de 

chegar ao mercado), gestão da inovação e apoios à expansão.  

Os clientes foram muito diversos: empresas de turismo (da animação turística a pequenos 

empreendimentos ou empresas de eventos e catering, etc.), imobiliário e promoção, TIC,  

biotecnologias, pequenas empresas industriais e de serviços (música e gestão de direitos de 

propriedade intelectual; escolas de condução; representações, import/export, arquitectura, 

consultoria industrial). A consultoria incluiu em geral actividades de formação e/ou coaching. 

   4.2.2.5. A Consultoria em Franchising Nacional e Internacional (04-08)  

Separo a consultoria específica que realizei para negócios que envolvem franchising por ter 

especificidades que me puseram outros desafios, e me trouxeram outros ensinamentos, até 

porque trabalhei com empresas estrangeiras que queriam entrar em Portugal (ex: empresa 

francesa de ópticas, espanholas e brasileiras, de várias áreas), com Master Franchisados 

que desejavam expandir-se em Portugal e no estrangeiro (ex: um Master na imobiliária ou 

no alimentar), com franchisados locais; com criadores de conceitos que queriam franchisar. 

O tipo de abordagem ao negócio, no sistema de franchising, é diverso, pois são diferentes 

as fontes de receita, os desafios de gestão e as questões legais e de propriedade e 

intelectual, bem como as necessidades de recursos humanos, financeiros e materiais e o 

grau e tipo de riscos a considerar. Pesquisar mercado e desenhar estratégias de expansão 

nacional e internacional foram as minhas principais actividades, tal como criar instrumentos 

de marketing e vendas, o estabelecimento de contactos e a negociação de contractos.  

 4.2.2.6. Consultoria Independente: Avaliação e Competências, 2001-2008 

Este período permitiu uma enorme e profunda aprendizagem da economia real e do tecido 

produtivo nacional, bem como do mercado interno e de exportação.  

Evoluí nos conhecimentos e capacidades, claramente, ao usar os conceitos básicos de 

economia, macro e micro, da estatística, da análise de investimentos, finanças e 

contabilidade, competências comerciais e de marketing, saberes de direito (fiscais, 

contratuais e laborais), técnicas de apoio e as matemáticas, a questão dos ciclos 

económicos, da tecnologia e dos sistemas de informação, mas também, neste caso, 

saberes da área do desenvolvimento regional (ex: clusters).  
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A consultoria em equipa, com a Unignosis, PME Portugal, a Optima Capital (e uma vez com 

a Horwath & Associados, Sroc e outra com a ACIF,  Associação Comercial e Industrial de 

Vila Nova de Famalicão), teve vantagens adicionais: qualquer uma destas entidades tinha 

uma metodologia própria, incluindo documentação específica para preparar os diagnósticos, 

definição e controlo das acções a implementar. No caso da Optima Capital havia ainda uma 

metodologia de avaliação de investimentos, aquisições e de empresas. Isto fez-me 

desenvolver competências nestas áreas, bem como melhorar a minha abordagem 

metodológica e comportamental em termos de consultoria. 

  4.2.3. Gestão de Franchising e Internacionalização (05-07) 

A consultoria em franchising iniciou-se com pedidos amigos que queriam avaliar certas 

oportunidades (ex: ERA), depois evoluiu e acabou por gerar colaborações mais longas.  

 4.2.3.1.Mr. Doc 

Mr Doc era uma empresa, uma marca e um conceito: a digitalização de documentos, para 

eliminar papeis de arquivo e de actividade corrente. O mentor foi o engenheiro que liderou 

projectos de micro-filme na Torre do Tombo e desenvolveu com uma equipa da 

Universidade do Minho, em Guimarães, uma solução para a digitalização documental. O seu 

objectivo era expandir a implementação através de franchising. 

  4.2.3.2. Doc Mentus 

A Doc Mentus nasceu de cinco sócios, todos eles com outros negócios e formações 

diversas, e pretendia fazer consultoria de gestão e ser o primeiro centro da Mr Doc. 

Com sede em Leça da Palmeira incluía venda ao público, sendo por isso um três-em-um: 

uma loja com área de escritório e um espaço para os processos de digitalização. 

  4.2.3.3.Director Geral da Doc Mentus (05-06) 

Após ter dado apoio a um dos sócios na análise do potencial do Mr Doc e sobre os modos 

mais adequados para a sua expansão, convidaram-me para Director Geral da Doc Mentus, 

em todas as vertentes: loja/ consultoria e contabilidade/ negócio B2B de digitalização. 

A loja era residual e a consultoria visava aumentar rede de contactos para o Mr Doc. A 

consultoria seria realizada por mim e por dois sócios, um gestor e um contabilista. 

A digitalização era a grande aposta de todos, pela inovação, e seria uma parceria com a Mr 

Doc - como primeiro centro ficaria como extensão directa da empresa-mãe. 

Foram feitas consultorias e contabilidades mas sem atingir volumes de facturação muito 

expressivos (a responsabilidade de angariação era dos sócios). O negócio central, as 

soluções Mr Doc, revelou-se difícil (o conceito não era simples de introduzir e exigia algum 

investimento do cliente), mas foi possível ainda assim ter interessados em implementar 

(empresas industriais e grandes clínicas, por exemplo) e em avançar com outras franquias 

Mr Doc. O problema foi a parceria e a atitude do engenheiro sócio-gerente da Mr Doc que, 
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por um lado, não cumpria prazos nem dava resposta tecnológica e, por outro, acabava por 

tentar afastar a Doc Mentus, mesmo quando clientes tinham sido totalmente trabalhados por 

nós. Isso gerou um conflito e falta de confiança: com uma atitude centralista queria controlar 

todos os processos, dos comerciais aos do desenvolvimento e financeiros, não deixando 

autonomia ou responsabilidade a ninguém ligado ao projecto, estrangulando a expansão. 

 4.2.3.4.Capital Credit (CC) 

A Capital Credit (CC) era uma empresa catalã (sede em Tarragona) e marca de uma rede 

de intermediação financeira, com 67 franchisados em Espanha, aproveitando a era da 

consolidação creditícia. Pretendia, desde 2005, entrar no mercado português.  

 4.2.3.5. Country Manager Portugal da CC (06-07) 

Em Abril de 2006, através de um escritório de advogados, a CC entrou em contacto comigo. 

Algum tempo depois convidaram-me para ser Country Manager Portugal e encontrar 

potenciais interessados em negociar um contrato de Master Franchising.  

Fui para Tarragona aprender os mecanismos da intermediação financeira e dos sistemas de 

informação e softwares que permitiam agilizar processos, bem assim como o modelo de 

gestão de cada franchisado. Tive de estudar as regras da banca nacional, a legislação 

financeira e fiscal dos dois países e, em Tarragona, adaptar softwares para a realidade 

portuguesa, bem como criar todos os manuais de formação para passar o know how. 

Alguns meses depois na Feira internacional de Valência, Espanha, no meio de dezenas de 

concorrentes, dois empresários de Mafra ficaram interessados. Um mês de negociações em 

Lisboa e Barcelona e fechou-se um acordo. Ajudei a negociar lojas, formei a equipa da 

unidade central do Master Franchising Portugal e das lojas franchisadas (18 lojas em 6 

meses), e negociei acordos com bancos que são a espinha dorsal do negócio (condições 

para os clientes, e comissões para a CC). Legal e administrativamente aprendi muito. 

Nessa altura foi-me ainda atribuída pela CC uma outra missão: avaliar a aquisição de 

terrenos e de empresas em Portugal. Vários foram os investimentos que avaliei. 

 4.2.3.6. International Manager CC (06-07) 

Mal se assinou o acordo de Master Franchising Portugal – redigi o contrato em conjunto com 

um advogado espanhol e outro português – a CC convidou-me para uma nova etapa: 

acumular com a de Country Manager a função de International Manager. Extremamente 

satisfeitos com resultados em Portugal (400 mil euros líquidos em apenas dois meses), 

queriam que eu estudasse outros mercados potenciais, nomeadamente o Brasil e diversos 

países europeus, para depois avançarmos com a expansão para outros países. Definiu-se 

um tempo de análise de mercado de 12 meses para França, Itália, Brasil, Polónia e Reino 

Unido. O estudo implicaria analisar a situação macro-económica, endividamento, actividade 
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bancária, mercado imobiliário, legislação fiscal, financeira e laboral, taxas de juro, 

desemprego e rendimentos, questões regionais, situação do franchising e concorrência. 

Após 4 meses em que acumulei as duas funções, tinha esboços dos estudos e as 

conclusões apontavam a Itália como o mercado mais interessante, apesar de limites legais 

apertaados ao nível das taxas de juro e do sistema bancário fechado. Uma visita a alguns 

contactos, bancos e escritórios de advogados (Roma e Milão) e à feira de franchising, abriu 

as portas a uma negociação com um interessado. Em dois meses estava acordado 

verbalmente 2,5 milhões de euros para um contrato de Master Franchising Itália.  

Para minha surpresa, dias depois, recebia uma carta a terminar a nossa relação comercial. 

Razões? Ganância! O acordo de International Manager implicava 5% de comissão para 

mim. Mais uma vez concluí que atitude é o essencial: o negócio gorou-se a oportunidade de 

expansão internacional da CC perdeu-se… tudo por causa de uma pequena comissão.  

 4.2.3.7. Avaliação e Competências: Franchising e Internacionalização 

Ambas as experiências tiveram aprendizagens e ganhos de competências. Usaram-se e 

ganharam-se conhecimentos: direito e contractos, análise de investimentos, gestão bancária 

e financeira, software informático, recursos humanos, integração europeia e económica, 

internacionalização, modelos de gestão de negócio, micro e macro economia, marketing, 

estudos de mercados, estatística, análise social, ciência política, política económica e 

monetária e moeda, técnicas de apoio à gestão, negociação, micro e macro gestão.. 

Acima de tudo este período foi de intensa aprendizagem pelo erro e exemplo: 

• A Docmentus faliu (após a minha saída durou ainda dois ou três anos), por falta de clareza 

estratégica, um projecto híbrido que apostou, demasiado, numa tecnologia que não tinha 

preparação suficiente e, sobretudo, de que não controlava o desenvolvimento e a gestão; 

• A Mr Doc foi uma lição de como um bom produto e inovação não são suficientes. Um bom 

conceito, soluções válidas e inovação que não resultou por falta de uma liderança capaz: um 

homem com conhecimentos (de digitalização) e capacidades (de desenvolvimento de 

soluções), com uma atitude obsessiva, não delegava, não confiava em parceiros, não 

trabalhava em equipa e, assim, matou a oportunidade de expansão; 

• No caso da CC foi a ganância que impediu a expansão internacional e, em três anos, 

acabou por matar um negócio que chegou a empregar cerca de 300 pessoas. 

Apesar de serem todas histórias de falência de negócios há diferenças: falta de estratégia; 

falta de liderança e incapacidade de trabalho em equipa; falta de ética.  

São lições que confirmam que clareza estratégica,  liderança e espírito de equipa, valores e 

comportamentos são decisivos na economia e, se não são adequados não há liderança nem 

exemplo e, sem isso, não há sucesso. 
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4.3. Consultor e Gestor no Sector Cultural e Criativo (07-10) 

O sector surge classificado desta forma em vários estudos, nomeadamente um de 2006, da 

Comissão Europeia que aponta um VAB do sector de 1,4% do PIB Português em 2003, bem 

abaixo da média europeia para o mesmo período (2,6%). SERRALVES (2008) lança o 

“Estudo Macroeconómico para o desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas para a 

Região Norte” foca o peso que o sector tem para o norte do país e levou ao reconhecimento 

do Cluster das Indústrias Criativas da Região Norte pelo Governo para efeitos do QREN e, 

em 2009 a criar-se a ADDICT, Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas.  

Em 2010, um estudo da Augusto Mateus para o Ministério da Cultura, documento com cariz 

oficial, eleva este valor indicando que o sector representava 2,8% do VAB e 2,6% do 

Emprego em Portugal, acima do têxtil ou da alimentação e bebidas. O sector é abrangente, 

considerando Augusto MATEUS (2010): actividades nucleares/sector cultural (artes de 

palco, visuais, literatura, património histórico e cultural), indústrias culturais (cinema e vídeo, 

edição, música, radio e televisão, software educativo e de lazer) e actividades criativas 

(arquitectura, design, publicidade, software e componentes criativas em outras actividades). 

Estudos apontam a necessidade de apostar no capital humano e em aspectos como a 

formação para o empreendedorismo, inovação e gestão que estimulem a criação de novos 

negócios e iniciativas, transformando potencial criativo em negócio, riqueza e emprego.  

  4.3.1. Agência Inova – Associação para a Cultura e a Criatividade 

Para além das empresas, este sector caracteriza-se por uma multiplicidade de entidades de 

outra natureza: associações, fundações e até indivíduos numa lógica de auto-emprego. Esta 

especificidade obriga a que qualquer entidade que pretenda apoiar efectivamente o sector, 

contribuir para a sua melhor organização e para o crescimento do seu VAB, inclua na sua 

composição actores de todos aqueles tipos. 

A Agência Inova - Associação para a Cultura e a Criatividade foi criada antes dos estudos 

visaca apoiar o desenvolvimento do sector pela introdução e promoção de valências e 

instrumentos de gestão e racionalidade económica em todos os actores independentemente 

da sua natureza jurídica. Procurava criar condições para o crescimento do sector pelo apoio 

ao empreendedorismo cultural, com lógica programática integrada, incluindo a Culdigest, 

rede de apoio ao networking, organizar eventos estruturantes e colaboração entre indivíduos 

e entidades ligadas à economia, gestão e politica das artes, cultura e indústrias criativas.  

  4.3.2. Concepção e Estratégia de Negócio (07-10) 

O primeiro desafio na Inova, ainda como consultor externo, em 2007, foi avaliar a viabilidade 

e delinear a estratégia para dois projectos, elaborando documentos para apresentar a 

entidades públicas e/ou investidores. Ambos tinham potencial: 
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• Rede de merchandising cultural visava lançar uma marca de merchandising Portugal em 

franchising, exploração de direitos de propriedade intelectual e industrial e gerir lojas dos 

Museus para racionalizar esta área no parceiro, o Ministério da Cultura; 

• FCC 2008, o Fórum Cultura e Criatividade, que pretendia ser o primeiro evento profissional, 

comercial e internacional do sector (só existiam eventos sub-sectoriais). 

Alguns meses depois, no início de 2008, pediram-me para avaliar outro projecto, que tinha 

tido uma candidatura recusada no SIAC (QREN). Refiz o POTENCIAL C e a reclamação 

levou à aprovação do mesmo, com um apoio de mais de meio milhão de euros e a um 

pedido da direcção técnica do COMPETE que me desejava conhecer, pois nunca tinham 

tido uma subida de “nota” tão grande (de 1,9 para 3,9 em 5,0).  

O POTENCIAL C, para apoio ao empreendedorismo e inovação no sector cultural e criativo, 

incluía a disseminação de informação, formação e coaching, programa de mentoring de 

projectos, envolvimento de  grandes empresas e estudos de benchmarking.  

Nos anos seguintes concebi, analisei e estruturei diversos projectos. Submeti muitas 

candidaturas. Foram mais de 10 milhões de euros de incentivos aprovados. 

Quando saí tinha um portfolio rico. Menciono só projectos criados para a própria Inova: 

• CACCAU – Centro de Apoio à Cultura e à Criatividade em Ambiente Urbano, projecto de 1,8 

milhões de euros que incluía apoio da pré à pós-incubação no centro do Porto. 

• CAMINHOS CRIATIVOS, evolução do Fórum Cultura e Criatividade, evento multifacetado, 

com um orçamento aprovado de mais de 1,7 milhões de euros 

• Do It Outside The Box, projecto de 1,3 milhões de euros para missões empresariais e 

representações em certames de diversos sub-sectores, em 4 continentes 

• MOVeR – Monotorização, Observação, Vigilância e Representação, projecto de 400 mil 

euros para criar indicadores e sistemas de monitorização sectorial; 

• Centro de Competências de Actividades Culturais disponibilizava serviços de apoio à gestão 

estratégica e operacional e ao empreendedorismo, a agentes e projectos  

• PAEICC Programa de Apoio ao Empreendedorismo Inovação Cultural e Criativo, baseado 

em parcerias com autarquias e entes públicos, programa integrado de informação, 

formação, consultoria e apoio capazes de inspirar mais e melhores projectos com vista a 

influenciar as políticas de desenvolvimento local e regional.  

Para além destes fiz muitos outros para clientes, além de muito acompanhamento, 

mentoring, coaching e apoio a start ups, como a FYI, hoje empresa com visibilidade. 

  4.3.3 Gestor de Projectos (08-10) 

Geri diversos dos projectos concebidos, pelo menos no seu lançamento. Refiro o da 

incubadora e destaco a maior gestão de projecto que realizei na Inova, o de liderar a equipa 

de 15 pessoas do Fórum Cultural e Criativo 2009 (www.inovaforum.org), na Exponor. Teve 
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debates com mais de mil participantes e duas feiras: a CONCEPTA – Feira de Arte, Cultura 

e Indústrias Criativas e a TEMPUS – Salão internacional dos Museus e do Património. Foi 

um sucesso, com 133 expositores de 10 países, 8 mil visitantes, mais de 75 notícias e 

equilíbrio financeiro (orçamento de quase 1M€) em plena crise. 

  4.3.4. Marketing, Relações Públicas e Comerciais (08-09) 

O planeamento e direcção de marketing dos projectos, a colaboração com eventos, a 

negociação de patrocínios e mecenato (mais de 1M€ negociados) foram outra das minhas 

funções e permitiram-me aprender muito sobre a economia da cultura.  

A prospecção de clientes nacionais e internacionais (como resultado da liderança do 

FCC2009 tinha milhares de contactos nacionais e estrangeiros e conhecia como poucos o 

sector), e até o relacionamento com a Banca (ao nível de Administração) passaram por mim. 

Isto até ao final de 2009, altura em que o próprio banco me põe alerta sobre algumas 

irregularidades - por essa razão, no início de 2010 decidi sair.  

  4.3.5. Empreendedorismo: Formação, Coaching e Mentoring 

No âmbito da minha actividade de três anos e meio dei formação diversas vezes, em sala, 

sempre com avaliações de excelência pelos formandos. Sempre viradas para o sector, a 

formações eram sobre planeamento de negócios, empreendedorismo, as questões da 

gestão corrente e de projectos, e as de financiamento e marketing e comunicação.  

Mais dirigida, em geral numa base individual, one-to-one, o coaching¸ pretende acompanhar 

o desenvolvimento pessoal de competências na área da gestão. 

O Mentoring, por seu turno, é um coaching focado num projecto concreto, em que o 

desenvolvimento de competências individuais resulta da aplicação, acompanhada pelo 

mentor, das técnicas e saberes de gestão na implementação do projecto. Poucos trabalhos 

são tão gratificantes como este, em que o crescimento do negócio e do indivíduo vão em 

paralelo e em que o mentor (eu) também aprende sempre. 

Este trabalho resultou no lançamento de diversos projectos e negócios, incluindo uma 

produtora e um programa de televisão, festivais, projectos de infra-estruturas culturais, 

companhias-escola de teatro, empresas de marketing e de softwares…  

  4.3.6. Avaliação e Competências – Agência Inova (07-10) 

Aprendi, em definitivo, que a estratégia e o pensar negócio e encontrar soluções é a minha 

área de excelência. Capitaliza o meu ADN, que é de analista e de visão macro, global e de 

longo prazo. Por isso não é menos natural o pensar políticas sectoriais e globais, o analisar 

tendências, o negociar politicamente. Este lado, porém, é compensado com muita 

capacidade e experiência na implementação, na liderança de equipas e como parte delas, 

de eventos a projectos. Foi sem dúvida um período em que usei saberes e desenvolvi 
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capacidades de quase todas as áreas da economia, mas tive nova lição ética e uma 

situação delicada e por isso é verdade que foi mais uma vez a questão das atitudes, da 

liderança baseada em visão e mobilização, em saber ouvir, pensar e agir, da pró-actividade, 

e do cumprimento ético que foi o grande legado desta enorme experiência na Inova.  

4.4. Orador, Formador e Docente: desde 1997 

A transmissão e partilha de saber é, para um humanista, um dever. Para mim, além do 

dever, é igualmente fonte de enorme prazer. Desde 1997 sempre tive actividades como 

conferencista e/ou formador e/ou docente, em paralelo a outras. Adoro-as. 

  4.4.1. Comunicações, Conferências e Publicações 

São incontáveis as apresentações que fiz, na UP, no SRI, na FAUP, em Bruxelas, nas 

Universidades do Minho, Coimbra, Salamanca, Gent, Nápoles, Génova, Aarhus e 

Copenhaga, sobre programas europeus e mobilidade. Desde 1997, os estudos de 

geopolítica, ciência política e economia, permitiram apresentar numerosos artigos e 

comunicações sobre temas como integração e alargamento da UE (Paris, Salzburg 

Seminar; Selce na Croácia com a European House Zagreb; NLU Polónia), a relação entre 

segurança e tráfico de drogas (Oxford, Merton College), relações leste-oeste (Estrasburgo, 

21st Century Trust) e conflito de civilizações (Turquia, Universidade do Médio Oriente), 

relações transatlânticas (Congresso dos EUA, Washington), e em 2012, na Alfândega do 

Porto, no evento “Time to Inspire”, para 200 empreendedores, sobre economia e valores. 

Fiz comunicações em vários congressos da APCP e a AACDN entre 1997 e 2013 (a última 

das sete que fiz na AACDN). Tal como as comunicações feitas na NLU Polónia, em Oxford, 

no Salzburg Seminar, as comunicações feitas na APCP e na AACDN foram todas 

publicadas, algumas em livro. Destaco o artigo no livro A Reforma do Estado em Portugal: 

Problemas e Perspectiva, em 2002,da Bizâncio e o bem mais recente artigo no livro “A 

Segurança nas Relações Transatlânticas”, da MGI, 2013. 

4.4.1.1. APCP, AACDN, Salzburg Seminar, European House Zagreb 

A APCP, Associação de Ciência Política Portuguesa reúne os profissionais. estudiosos, e 

investigadores da área. A AACDN é a Associação de Auditores dos Cursos de Defesa 

Nacional reúne os Auditores. O Salzburg Seminar é uma charity norte-americana fundada 

em 1947 para promover a paz pelo diálogo internacional entre jovens com potencial de 

liderança, sobre temas globais. Complementava o Plano Marshall (recuperação intelectual e 

moral e não só a financeira), tem a sua base na Áustria, e lá passam pensadores e líderes 

mundiais (de Presidentes da Comissão a prestigiados Pavia olars). A European House 

Zagreb, parte do Movimento Europeu, é uma ONG croata que reunia defensores dos direitos 

humanos e os valores da paz, num país na altura (1999 a 2002) acabado de sair da guerra. 
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   4.4.1.2. Oxford, Minho, Coimbra, Salamanca, Napoli, Gent, CEU, WSB-NLU 

As Universidades do Minho, Coimbra, Salamanca, Oxford (Reino Unido) não precisam de 

grandes apresentações. Acresceria as Universidades de Gent (Bélgica), Napoli Federico II 

(Itália), Aarhus (Dinamarca), Supelec Paris (uma Grand`École na área de Engenharia), a 

CEU (Central European University) em Budapeste, a WSB-NLU (Wyższa Szkoła Biznesu – 

National-Louis University) uma business school americana na Polónia, que tem os seus 

diplomas reconhecidos na Polónia e EUA. 

  4.4.2. Formador, desde 1997 

A actividade de formador começou por razões profissionais, ainda na UP, ao pessoal das 

faculdades e, na FAUP, a colaboradores. Também na Docmentus, Capital Credit e Inova, 

dei formação profissionais por razões de equipa interna.  

Dei também muita formação profissional a formandos externos. Após ter Certificado de 

Aptidão Pedagógica (Cenatex, em 2003 e Nova Etapa, em 2009) dei formação na PME 

Portugal, AMR (consultora de Santa Maria da Feira) e Formtivity (Porto), e Inova, em 

liderança, personal branding, estratégia, plano e empreendedorismo, financiamento, gestão 

de projectos e marketing. Uma outra experiência anterior foi mais relevante a nível pessoal. 

Após terem assistido a comunicações minhas em Salzburgo e Selce (Croácia), o Centro de 

Juventude do Conselho da Europa em Estrasburgo e a Europe House Zagreb convidaram-

me para liderar uma formação de uma semana, Youth Advocacy for Democracy and Human 

Rights, para jovens dos 16 aos 40 de vários países dos balcãs. Objectivo era dotá-los de 

conhecimentos e de instrumentos para defesa destes valores, no terreno. Com a equipa – 

uma alemã, um francês, um inglês e alguns jovens americanos -, criamos um programa 

cheio de interacção, emocional mas com imenso conteúdo. Foi uma das mais marcantes 

experiências que tive, pela directa implicação na atitude de jovens que tinham sofrido 

directamente com a guerra. Inesquecível. 

  4.4.3. Docente do Instituto Politécnico do Porto (ESTGF) (01-04) 

Em 2001, a ESTGF - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Felgueiras, do Instituto do 

Porto Politécnico do Porto, convidou-me para leccionar Macroeconomia. 

Após um ano bem sucedido, a ESTGF convida-me para renovar e ser um dos docentes a 

abrir o 2º ciclo da licenciatura bi-etápica em ciências empresariais. Aceitei com gosto, pois o 

convite era para leccionar Ética e Deontologia Profissional. Contei com recomendações dos 

Professores João César das Neves e Ernâni Lopes (UCP, Lisboa) e apoio do Professor José 

Manuel Moreira (FEP e Universidade de Aveiro), especialista e autor do principal livro nesta 

área em Portugal. A partir daí criamos um evento nacional na ESTG sobre ética empresarial. 
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  4.4.4. Docente na Porto Business School (PBS), desde 2012 

Um outro gratificante convite aconteceu em 2012, para ser docente na PBS, na pós-

graduação em Marketing Management em que fui aluno da primeira edição, 2010/11 (ver 

percurso académico). Lecciono, hoje, em parceria com um sócio e colega, Luís Pedro 

Martins, a disciplina de Comunicação Integrada de Marketing. 

  4.4.5. Avaliação e Competências: Formador e Docente 

Além de gratificante, partilhar saberes dá sentido ao estudo e à experiência, obriga a 

actualizar-me e a por em causa o que julgo saber. É uma das funções que mais me apraz e 

mais contribui para aplicar e alargar saberes como economista. Os ensinamentos da 

licenciatura, de macroeconomia, ética e introdução à economia mas de diversas outras 

disciplinas, como história do pensamento económico, teoria dos ciclos ou desenvolvimento 

económico) e novos estudos de actualização foram cruciais para estes anos no IPP 

(ESTGF). O facto de ter sido sempre um dos três docentes mais votado pelos alunos, ter 

50% de alunos de 2º ciclo a indicarem-me como primeira opção para orientador de estágio e 

75% a colocarem-me no top 3, foi gratificante. Mais ainda o é o facto de, ainda hoje, vários 

ex-alunos me solicitarem aconselhamento ou me recomendarem como consultor. 

Para preparar as aulas de Comunicação Integrada de Marketing a visita e a actualização a 

conhecimentos da licenciatura, da formação e aprendizagem anterior em economia é 

crucial. Além dos saberes de marketing, macro e microeconomia e gestão. 

4.5. Direcção e Consultoria no 3º sector, desde 1999 

O apoio a entidades sem fins lucrativos (associações cívicas, sociais e culturais) é uma 

actividade que mantenho desde há longos anos em paralelo com actividades profissionais. 

Tal como a ESN e as conferências, são actividades pro-bono (não remuneradas), mas 

coloca-as neste relatório por implicarem recorrer aos saberes adquiridos como economista, 

aplicá-los e ampliá-los; além da aprendizagem em termos comportamentais. Para todos os 

efeitos encaro estas actividades como trabalho: mesmo empenho, seriedade e exigência. 

 4.5.1. Economia Sem Fins Lucrativos? 

Na tradição anglo-saxónica trabalhar com entidades not-for-profit visando o bem da 

comunidade, em que indivíduo empresta saberes e competências que tenha, sem benefício 

financeiro directo, é um dever. Tal é validado duplamente nos processos de recrutamento: 

por um lado a ausência desta participação cívica e comunitária pesa negativamente na 

avaliação dos candidatos, por outro essa participação é avaliada como qualquer outra 

experiência profissional em termos de competências.  

Aí existem, por exemplo, charities (que podem ter fins sociais, académicos, culturais, etc.) e 

empresas not-for-profit, geridas como empresas mas não distribuem lucros. 
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Do ponto de vista do desenvolvimento e da política económica, salientar que para muitos 

autores é esta sociedade civil o factor principal que explica e gera a vitalidade dessas 

economias e a sua capacidade de recuperação e regeneração. Estudar e compreender a 

sociedade é essencial para compreender a economia. 

É importante do ponto de vista da gestão e da economia compreender que a finalidade de 

uma entidade ou projecto não ser o lucro não evita que a entidade não deva ter na sua 

gestão a preocupação da sustentabilidade. A expressão sem fins lucrativos induz por vezes 

em erro e por isso prefiro a utilização da expressão not-for-profit que está associada à 

cultura anglo-saxónica (por isso um sentido diverso). 

Fiscalmente, o tratamento da economia social é diverso: não há IRC e, em muitos casos, há 

isenção de IVA total ou parcial – sistema pró-rata – mas essa isenção nem sempre é 

vantajosa para as entidades pois não recuperam o IVA das aquisições.  

Economicamente, na prática, as grandes diferenças são: 

1. não há “propriedade”, não existe capital social e a entidade não “pertence” a ninguém 

nem é passível, por consequência, de ser “vendida” 

2. não havendo distribuição de lucros, estes têm de ser reinvestidos. 

 4.5.2. Gerir e Aconselhar no Mundo Not-for-Profit 

Pessoalmente, tenho estado mais ligado a associações cívicas, mais centradas no debate e 

diálogo do que em entes com intervenções sociais directas (acredito que o poder do diálogo 

é tão importante como a assistência directa, no longo prazo). Mas apoiei entidades de cariz 

cultural e social. Distingo três níveis de envolvimento: 

• Participação em eventos ou actividades 

• Apoio na organização de eventos/acções e e aconselhamento/consultoria  

• Direcção associativa (assumi responsabilidades na associação) 

No primeiro nível o meu envolvimento é como participante, mesmo que mais ou menos 

regular, em eventos, debates ou acções da entidade. Este nível de ligação tive-o com todas 

as entidades que listarei abaixo.  

No apoio e aconselhamento a utilização de competências e saber de economia e gestão é 

alta, equivalente a actividades de consultoria, mas com óptica not-for-profit. 

No terceiro nível, o de integrar órgãos de gestão, a comparação também é válida: é idêntico 

a assumir a gestão em empresas, mas com uma postura adaptada ao not-for-profit. No meu 

caso tive oportunidade de integrar os três órgãos mais clássicos deste tipo de entidades: a 

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal. 

Mas que diferenças essenciais há que influenciem o processo de decisão e o modo de gerir 

empresas lucrativas de entidades do 3º sector? Considerando os grandes grupos recursos - 

humanos, materiais e financeiros -, eu destacaria: 
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1. A definição de objectivos e a questão financeira, pois enquanto numa empresa o 

objectivo (o fim) é o lucro, mesmo quando há fortes e sinceras preocupações com a 

responsabilidade social, cultural e/ou ambiental, num ente do 3º sector o fim é o definido nos 

estatutos e a questão da sustentabilidade e de resultados não é mais do que um meio de 

prolongar a existência da entidade e prosseguir o trabalho em prol do fim definido (muitas 

vezes esta questão é esquecida na gestão do 3º sector); 

2. Na captação de recursos materiais e financeiros a diferença é também grande, pois não 

haver uma responsabilização derivada de haver propriedade e em muitos casos a Direcção 

ser voluntária, nem uma contabilidade que evidencie de modo similar à das empresas os 

rácios mais usuais, leva a uma diferente relação com a banca e financiadores. Mas por 

vezes são obtidos apoios ou doações que para uma empresa não seriam possíveis. IVA e 

IRC implicam diferenças, naturalmente.  

3. A maior diferença, penso, é na gestão de colaboradores e na dimensão humana das 

organizações sem fins lucrativos. É radicalmente diferente. Boa parte dos colaboradores é 

voluntária e daí a primeira questão ser a da motivação: o ter um fim em que o voluntário, em 

geral, acredita e valores que partilha dá por si motivação adicional, mas o não ser 

remunerado e não ter a colaboração carácter obrigatório leva, por vezes, a algum laxismo e 

deixa o gestor/decisor/presidente com poucas possibilidades senão contar com boa vontade 

e confiar na sua própria capacidade de mobilizar as pessoas, por vezes com apelo ao “dever 

moral” ou cívico, e sendo ele próprio voluntário. Uma questão conexa é a de conciliar o 

trabalho voluntário com eventuais colaborações remuneradas e gerir sensibilidades, bem 

assim como o desafio de compreender as múltiplas e díspares motivações dos envolvidos.  

Resulta destes factos de algumas pessoas estarem nos projectos por vontade e mote 

próprio mas com níveis de envolvimento pessoal e emocional diverso e de a chefia não ter 

poder contratual ou financeiro ou hierárquico, que é muito normal nas associações, IPSS e 

entidades do 3º sector, o trabalho concentrar-se muito em torno de um núcleo duro muito 

reduzido e/ou de uma só pessoa, que pode ter muito dinamismo e levar longe o projecto 

mas que, por vezes sem querer, gera uma dependência tal que, sem ela, projecto não vive. 

   4.5.2. 1. Associações Cívicas e de Desenvolvimento Económico 

A APCP (Associação de Ciência Política Portuguesa) foi uma entidade a que me liguei 

durante o período do mestrado em ciência política, sobretudo em 1997 e 2003, mas na qual 

participei apenas apresentando comunicações (ambas publicadas). Penso regressar a ela.  

A AACDN (Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional) é a entidade a que, 

sem cessar, me dedico há mais anos (15). Agrega quem realizou o Curso de Defesa 

Nacional. Além de contribuir com comunicações nos Congressos (7) e participar em 

dezenas de eventos e debates tive já na direcção: a nível regional em 2000/02 e 2006/08 e 

nacional - fui até Março vogal na Direcção (2012-2014). 
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O Movimento Europeu reúne pessoas que defendam os valores europeus e em geral os do 

federalismo, ou pelo menos maior integração, é uma entidade à qual estive ligado vários 

anos, sem nunca ter sido dirigente. A Associação 31 de Janeiro promove os valores 

Republicanos e a ela estive ligado em 2012 e 2013.  

O Fórum Portucalense – Associação para o Desenvolvimento da Região Norte de 

Portugal é outra entidade com que muito me envolvi, entre 2005 e 2014. Fiz parte da 

organização de vários eventos de nível nacional, e fiz parte da direcção entre 2006 e 2009, 

continuando activo até 2013 e no Conselho Fiscal até 2014. 

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, é uma das mais 

antigas e uma das mais conhecidas associações de Portugal (1970), tendo tido vários dos 

mais célebres economistas e financeiros do país os seus órgãos sociais: Victor Constâncio, 

Bagão Félix, João Salgueiro, Faria de Oliveira, Rui Vilar, Graça Franco, João Proença; 

Valente de Oliveira; Vítor Bento, ou Artur Santos Silva. Estou ligado desde 2009 à SEDES 

no seu grupo de empreendedorismo (núcleo do Porto). 

Com a Fundação Afro-Lusitana colaborei em várias ocasiões, destaco o evento sobre 

conjunto com o Vida Económica sobre oportunidades de negócio em Angola, em 2006, 

com a presença de vários Ministros e mais de 200 empresários, entre os quais Américo 

Amorim, e sessões one-to-one que geraram dezenas de negócios. 

A Health & Leisure visa promover o turismo de saúde - fui da Direcção em 2013. 

Uma das colaborações mais recentes deu-se com a Torrance Center Portugal que visa 

disseminar a criatividade e o empreendedorismo, trabalhando muito com jovens e escolas. 

O meu contributo foi decisivo na concepção, lançamento e até no naming das Olimpíadas 

da Criatividade, algo pioneiro a nível internacional, em 2012. 

Uma das minhas maiores actividade nos últimos anos, porém, tem sido com a QUALIFICA – 

Associação de Municípios e Produtores para a Valorização e Preservação do 

Património Tradicional Português, sendo importante que é a Associação que está por 

detrás da qualificação de numerosos produtos, alimentares e não alimentares. Apoia e 

tecnicamente prepara certificações, catalogação ou até classificação como DOP (ex: ovos 

moles), Indicação Geográfica, etc. Representa Portugal em fóruns internacionais, e funciona 

como expert convidado da União Europeia. Promove concursos (em parceria com diversas 

entidades, com destaque para os Concurso Nacionais de Produtos Tradicionais em parceria 

com a Feira Nacional de Agricultura); organiza presenças em feiras nacionais e 

internacionais dos melhores produtores, e trabalha com diversas entidades públicas e 

associativas, como o AICEP ou a CAP – Confederação dos Agricultores Portugueses. Eu 

iniciei como participante, depois associado, mas nos últimos dois anos tenho feito trabalho 

de júri em concursos de produtos diversos e colaboro com a Directora Geral em diversas 

actividades, planeamento estratégico e candidaturas a incentivos. É um trabalho gratificante. 
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   4.5.2.2. Associações Sociais 

Colaboro Esporadicamente com associações de cariz mais social mas, como dito, não é 

algo para que me sinta tão vocacionado. Menciono O Coração da Cidade e o apoio na 

alimentação a pessoas menos favorecidas, em diversas tarefas. 

   4.5.2 3. Associações Culturais 

Colaboro, a título pró-bono, com inúmeras associações culturais, ora na organização de 

eventos ora no aconselhamento de gestão. Destaco duas: 

DIP (Dança Infantil do Porto), cuja vida acompanho desde 1998, e que promove 

essencialmente a dança e as artes performativas, mas com fortes preocupações em termos 

da educação e formação cívica e criando até oportunidades de intercâmbio internacional. 

Estou nesta altura a dar apoio à gestão e ao nível do marketing. 

ArEvento uma associação que promove as artes e a educação e sensibilização para as 

artes, que acompanho desde a sua fundação, há cerca de 15 anos. Foca na literatura e 

artes performativas e no intercâmbio como instrumento para apelar e sensibilizar, sobretudo 

os mais jovens, para aa importância do diálogo intercultural. Destaco a minha colaboração 

na organização, em Dezembro de 2001, do debate “Fé, Ética e Espiritualidade”, 

Conferência-Debate com Arq. Álvaro Siza, José Saramago e Armanda Passos, três nomes 

maiores da cultura portuguesa, na Fundação Eng.º António de Almeida, com 500 pessoas. 

Vice-Zelador, Confraria da Francesinha: preservar o património tem valor económico. 

  4.5.3. O Terceiro Sector: Mundo de Oportunidades e Competências 

Para além da dignidade que lhe é conferida pelos fins, a economia dita do “3º sector” tem 

em si oportunidades inigualáveis. É o sector de maior crescimento na economia nacional e, 

previsivelmente, continuará a sê-lo nas próximas décadas, dadas as tendências 

demográficas, (i)/(e)migração, envelhecimento e mudança nas estruturas familiares. Como 

nos diz Governador do Banco de Portugal, Carlos COSTA (2013): 

“O “terceiro sector”, contempla as atividades privadas de utilidade pública com origem na 

sociedade civil (…) caracterizam-se por (i) estarem formalmente institucionalizadas com órgãos 

de gestão próprios; (ii) terem origem privada; (iii) não terem fins lucrativos, no sentido em que os 

lucros não são distribuídos pelos donos ou pela gestão; (iv) envolverem tipicamente mão-de-obra 

em regime de voluntariado. (…) A importância deste sector é ainda maior em momentos marcados 

por dificuldades socioeconómicas e (…) por níveis de desemprego muito elevados (…). De acordo 

com o INE estamos a falar de 55 mil organizações, que empregam com contrato cerca de 260 mil 

pessoas e que têm um contributo para o PIB de 2,8%. Se contabilizarmos o trabalho voluntário, o 

contributo da economia social para o PIB será da ordem dos 3,8%. Qualquer que seja o critério 

de avaliação, o terceiro sector é muito relevante na economia portuguesa. (…) A importância 

ultrapassa a mera dimensão económica: é muito relevante na congregação de vontades”. 
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A experiência no not-for-profit e na economia social desafia-nos a repensar conceitos 

aprendidos de economia, as lógicas simplistas da maximização. Ela coloca-nos, de novo, na 

rota certa: a da economia como ciência social.  

Mas além das oportunidades económicas e do reposicionamento enquanto ciência social, 

além dos benefícios que advêm de agir em nome de fins dignos, a actividade no 3º sector 

dá-nos muito em termos de competências. Aprender a gerir nestas circunstâncias, quando 

há fins que não o lucro, quando os critérios de decisão se multiplicam e são menos 

objectivos e mensuráveis, onde a congregação de recursos e a mobilização de vontades 

depende de factores não formais, torna o exercício de análise e de decisão mais complexo e 

mobilizar recursos bem mais difícil. Gerir neste contexto torna-se mais desafiante. Obriga a 

desenvolver soft skills e valências de soft power, a gerir por fins e não por meios, e mais 

dinâmicas e ricas abordagens. Ora, adaptação e soft skills são competências decisivas. 

O que falta? Falta trazer noções básicas de economia, sobretudo a noção da importância da 

sustentabilidade e as vantagens da racionalidade económica como algo de bom (e não 

como imoral ou negativo) para a capacidade destes entes prosseguirem e atingirem melhor 

os seus fins. Aqui está uma grande oportunidade para os economistas, sobretudo os jovens! 

4.6. Formação Profissional, desde 1995 

Sempre tive presente a importância da actualização e desafio constante aos ensinamentos 

da licenciatura. Além da formação académica e de toda a aprendizagem profissional nestes 

quase 20 anos, que colocam saberes em causa, entendi sempre importante ter formação 

profissional, que complete os saberes mais teóricos da licenciatura e que ponha em causa 

não só o saber-saber, mas o saber-fazer. Formação profissional que traga conhecimentos e 

também habilidades ou capacidades (skills) e melhore atitudes e comportamentos, i e, que 

dê competências.  

Enquadro-a no percurso profissional pois tiveram e têm directo impacto no exercício 

profissional, por terem sido indispensáveis a muitos dos trabalhos que realizei e me 

completaram como economista (deixo por isso, neste capítulo, as mais importantes). 

Enquadro-a após as demais experiências profissionais pois assim vê-se porque se fez dada 

formação em dado momento, para que servia e onde e em quê se aplicava. Está organizada 

pelas áreas em que trabalho e são grosso modo as da licenciatura: 

• Estratégia, internacionalização e integração económica 

• Inovação e Tecnologia 

• Financiamento, finanças, análise de investimentos 

• Gestão estratégica e de recursos humanos 

• Marketing, Comunicação e Comercial 
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  4.6.1. Estratégia, Internacionalização e Gestão Internacional 

Esta área é a que sempre me acompanhou e, penso, acompanhará. No meu caso, todas as 

demais áreas lhe são conexas. Menciono as formações mais importantes: 

• Primeiros Passos para Exportar // Trade Finance // Marketing Internacional, formações 

integradas no FormExport 2014 do AICEP (de 8 a 20 horas cada) 

• Curso de Negócios Internacionais, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, de 90 

horas, em 2007, que conciliou estratégia e aspectos práticos dos negócios internacionais, 

como as regras e contractos ou os incoterms; 

• Curso de Gestão Internacional, de 90 horas, no Contcto@ICEP, cobrindo da análise de 

oportunidades e de mercados, gestão da negociação e da interculturalidade; 

• Formações mais curtas (4 a 16 horas) de Câmaras de Comércio Indústria, AICEP, AEP, 

CCIP, AIP, ANJE, Porto Business School, Fundação Afro-Lusitana e outras, sobre dados 

mercados e como fazer negócio neles, como Alemanha, França, Brasil, Angola, 

Moçambique, Espanha, China ou Estados Unidos, têm sido uma constante. 

  4.6.2. Economia da Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo 

• From R&D to Business Innovation, 2005, European Space Agency (ESA), Paris; 

• How to Prepare Good Technical & Contractual Applications, ESA, Agência Especial 

Europeia fez cursos para inovadores tecnológicos e consultores em inovação montarem 

projectos internacionais com base em planos de negócios, gestão de contractos 

internacionais e formação prática e sessões com capitais de risco e business angels. Um 

dos cursos foi em Oeiras (2003) e focado na realidade portuguesa; o outro em Paris (2004); 

• The role of innovation in industrial competitiveness, 1995, Instituto Superior Técnico (IST) 

• Sessões sobre empreendedorismo e criatividade com ANJE, FNABA, APBA, AEP, Torrance 

Center, etc. (para mim é área conexa à estratégia e internacionalização). 

  4.6.3. Gestão, Financiamento e Análise de Investimentos 

Na minha actividade, gestão, financiamentos e análise são sempre ligados à estratégia e 

internacionalização (projectos, exportação, joint-ventures, IDE). 

• Balanced Scorecard na Exportação e Logística e Exportação, 2014, AICEP  

• Reporting & Management: How to successfully manage an EU funded project? 2014, 

Bruxelas. Welcome Europe: empresa referência de formação em assuntos europeus 

• EU funds 2014 -2020: How to apply?, 2014, Bruxelas, Welcome Europe 

• Oportunidades e Lógicas de Financiamento Europeu para projectos Culturais e Criativos, 

2014, ADDICT (Agência das Indústrias Criativas) 

• Horizonte 2020 e COSME - Programas Europeus de Apoio às Empresas, 2014, AICEP e 

SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação (a maior especialista em I&D) 
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• Análise de Projectos de Investimento, 90h, Câm. Comércio e Ind. Luso-Alemã, 2007 

• Analista financero, 60h, Espanha, 2006, Capital Credit (regras e procedimentos bancários, 

avaliação de operações financeiras de crédito e reestruturação, etc.). 

4.6.4. Recursos Humanos e Desenvolvimento Pessoal (e 3º sector) 

Além de muitas formações e sessões sobre desenvolvimento pessoal, marketing pessoal e 

personal branding, em entidades nacionais e internacionais:  

• Gestão de Recursos Humanos no 3º sector, 2006, sobre especificidades do trabalho no 3º 

sector – motivação, etc.; ESEIG, Escola Superior Estudos Industriais e Gestão do IPP 

• Consultor / Formador Especializado no 3º Sector: metodologia específica desenvolvida para o 3º 

Sector pela AEP, 2007, AEP (Associação Empresarial Portuguesa). 

 4.6.5. Marketing e Comunicação 

As formações em marketing estão acima (em internacionalização, gestão ou recursos 

humanos) ou no percurso profissional (formador e docente). Outras três, recentes: 

• Market Tools // Elevator Pitch, 2014, AICEP, incluídas no Programa FormExport. 

• Market Research: o SPSS. 2010. Universidade Católica. Nesta área de referir ainda a 

relação antiga com Luís Martinez, autor do manual de referência na área de SPSS (2007)   

 4.6.6. Competências e Avaliação: Formação Profissional 

Resumiria, como Mário SOARES (2000): “É-nos grato ouvir (…) que a nossa transição 

democrática contém experiências de grande utilidade para povos de outras latitudes e continentes. 

(…) A democracia requer educação cívica – a reforma das mentalidades de que nos falou António 

Sérgio – e a participação política consciente dos cidadãos a todos os níveis de decisão. (…) Na 

internacionalização global das economias, Portugal tem de ser um país competitivo e, para tanto, 

para além de um novo espírito de iniciativa e de uma melhor organização das suas empresas, deve 

apostar prioritariamente na educação, na formação profissional, na ciência e na cultura.”. 

Cidadania, educação, formação: críticas para o país ser competitivo. Também para mim. 

4.7. Meed Brand: Gestor ou Empreendedor?  

Desde 2010 abracei um projecto em nome próprio, com dois sócios. A Meed Brand, 

Comunicação e Marketing, Limitada, herda o nome de projecto anterior dos sócios. 

A Meed Brand tem, no essencial: consultoria de negócios e marketing e criatividade.  

Eu funciono como CEO (Executive Partner ou Director Executivo), o Dr. Luís Pedro Martins, 

designer de formação e especialista nas áreas de comunicação e marketing, colabora 

regularmente em diversos projectos de marketing, enquanto Dr. Victor Ferreira Meirinhos é 

advogado. Em trio funcionamos como um Conselho de Administração, que reúne com 

regularidade, onde sou levo a informação e as propostas para a tomada de decisão. 
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Coloco a Meed Brand como último ponto do percurso profissional pois: 

• é a minha actividade principal desde 2010 

• é o corolário da minha evolução, aprendizagem e aplicação de capacidades 

(conhecimentos, capacidades e comportamentos) de economista e empreendedor. 

Quando decidi aceitar desafio de gerir a Meed Brand e dela ser sócio, em Fevereiro de 

2010, era um economista que pensava dar um passo e aceitar alguns riscos em face das 

experiências anteriores - traumáticas pela desilusão com comportamentos e ética de várias 

pessoas -, mas de grande auto-confiança ganha com os resultados conseguidos em todos 

os meus postos anteriores. 

Desenhei toda a estratégia e diferenciação, e faço de CEO, consultor, comercial e marketer. 

A crise, em 2011/12, levou a ponderar encerrar a empresa e obrigou a tomar decisões 

difíceis, mesmo familiarmente. Ensinaram-me muito sobre a minha forma de estar nos dias 

de hoje. Tomei consciência de que o que aprendi e vivi me transformou: sou empreendedor, 

corro riscos, tomo decisões, capaz de canalizar toda a energia para o projecto e liderar bem.  

  4.7.1. A Meed Brand (o quê e para quem?) 

As competências integradas verticalmente são a base da diferenciação: 

• Pensamos Negócio  Estratégia e Consultoria de negócios e gestão 

• Estudamos Mercado  Marketing 

• Planeamos Comunicação  Planeamento. Branding, … 

• Concebemos as peças Design de comunicação. Publicidade, … 

• Implementamos  Assessoria de Comunicação, Web, Fotografia… 

• Produzimos (parcerias) Web, grandes formatos, exposições, Video 

A integração permite prestar serviços coerentes e criar mais-valias para os clientes. A 

criação de valor e diferenciação reside nas pessoas, na gestão por projecto e na 

multidisciplinaridade e polivalência da equipa, que vai de economistas a designers, de 

publicitários a gestores, de marketers a advogados ou copywriter, etc... 

A Meed Brand tem uma experiência sólida de mais de uma década em todas as áreas em 

que actua (consultoria e estratégia, marketing, comunicação, branding e publicidade, design 

e web), com uma presença discreta mas eficaz. 

Entre os clientes contam-se diversas instituições públicas e privadas e do 3º sector, 

autarquias, partidos políticos (PS e PSD mas também numerosos outros, em coligações), 

candidatos a cargos públicos (ex: Reitores, Futebol, Hospitais, Associações, além de cargos 

políticos diversos), ministérios, associações e fundações, mas também empresas como 

EDP, SONAE, UNICER, LEYA e PME de prestígio, de sectores tão diversos como a 

comunicação social, grande distribuição, construção, automóvel, papel, TIC, turismo, com 

empresas industriais e de serviços. 
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  4.7.2. Meed Brand: o Método (como) 

Inicia com uma fase de conhecimento mútuo e visitas ao cliente. Prepara-se um cuidado 

diagnóstico. Em função das necessidades e oportunidades detectadas, elabora-se uma 

proposta que englobe o âmbito da colaboração e os serviços que melhor se ajustem e 

responda, ao diagnóstico. Segue-se uma fase de negociação e ajuste, iniciando-se então a 

colaboração nos moldes definidos contratualmente: 

1. Após diagnóstico apontam-se objectivos ambiciosos mas exequíveis do trabalho; 

2. Analisa-se contexto interno e externo e traçam-se cenários;  

3. Estratégia de Marketing: targeting, segmentação; posicionamento; diferenciação… 

4. Planifica-se comunicação (suportes, linguagem, meios, alinhamento) 

5 Criatividade [Tem impacto? É Memorável? Passa a mensagem e atinge alvo?] 

6. Implementa-se, acciona-se o planeado, produz-se, distribui-se 

7. Monitoriza-se, avaliam-se resultados – e acompanha-se e melhora-se o processo. 

No fundo: OUVIR – PENSAR – AGIR. Vamos lançar, em breve: www.listen-think-act.com. 

         
Figura 12: Meed Brand, método 

  4.7.3. Meed Brand: a Filosofia (porquê) 

Uma reputação, uma relação, uma marca, precisam de tempo para se consolidar, como um 

investimento precisa de tempo de maturação até ter retorno.  

A Meed Brand procura, mais do que transacções, relações; mais do que clientes, parcerias 

estratégicas duradouras, de estreita cooperação, em que apoia na estratégia e/ou 

internacionalização e/ou marketing, em parceria com a equipa interna ou mesmo como 

departamento em outsourcing. Tendo esta proximidade aprende sobre o outro, tem ganhos 

de eficiência, detecta melhor oportunidades e responde às necessidades, criando mais-

valias para o parceiro.  

  4.7.4. Meed Brand: as Experiências e os Saberes 

Ao longo destes anos na Meed Brand tenho vindo a acumular todo o tipo de funções 

aplicando e desenvolvendo saberes e capacidades (skills) que são o corolário último da 

aprendizagem e experiência de duas décadas como economista. Sistematizando:  
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• Gestão Global: antes de mais, na empresa, tenho sido eu a transportar a visão de futuro e a 

tentar ter permanentemente atenção e foco na estratégia e na “big picture” 

• Comercial e relações públicas: como é normal numa microempresa as pessoas têm de ser 

polivalentes e o CEO é o primeiro rosto comercial e institucional, com clientes e 

fornecedores mas também com todo outro tipo de entidades, públicas e privadas 

• Gestor corrente e financeiro: apesar de termos um Técnico Oficial de Contas, uma 

administrativa e o apoio na direcção financeira de um parceiro, a gestão corrente e 

financeira passa inteiramente por mim, sendo até o único a ter acesso às contas 

Para além das missões internas integro todas as equipas de serviço da Meed Brand, 

marketing e criativa ou de consultoria. No marketing giro cada vez menos projectos, actuo 

como supervisor; na consultoria sou o gestor de todos os projectos: 

• Estratégia, planos de negócios, mentoring de projectos e assessoria de alta direcção é uma 

área em que empresto as minhas competência aos clientes em termos de gestão global e 

estratégia e modelo de negócio ou lançamento de negócio  

• Estudos económicos, análises de mercado, planos de marketing: giro e coordeno as equipas 

do projecto com muito trabalho efectivo e de campo 

• Internacionalização e incentivos: sou sempre o gestor das equipas, tendo taxas de 

aprovação muito elevadas e vários milhões de euros em incentivos para numerosos clientes 

de diferentes áreas regionais e sectores (TIC, turismo, indústria, serviços…) 

• Acções de (Re)Branding: acompanho processo criativo, após ter feito o briefing – sou 

interlocutor do cliente e o seu provedor na equipa, com base no conhecimento do seu 

negócio e do seu plano futuro; destacaria em 2012 a Moinho, em 2013 a Valerius, a Sakthi 

em 2014, empresas inovadoras a que penso termos trazido valor 

• Em campanhas de grande envergadura, como as 15 campanhas autárquicas em 2013 (duas 

em Trás-os-Montes) geri várias, e tive de me transferir para a Madeira para dirigir 

campanhas com impacto nacional (ex: coligação Mudança, Funchal) 

• Na vertente de promoção (um dos 4 “P” do marketing clássico), nas suas vertentes - 

publicidade, promoção de vendas, relações públicas, força de vendas e marketing directo 

(KOTLER, 1998) -, participo em geral como colaborador ou supervisor; mais raramente 

como ponto de contacto ou co-autor; em eventos de impacto maior posso actuar mais 

(exemplo: recentemente trouxemos o Primeiro Ministro a inaugurar uma fábrica de um 

cliente, e fui eu a tratar da negociação com o seu gabinete). 

Da macro à microeconomia, da análise de investimentos aos direitos, da história à 

contabilidade, da organização industrial ao desenvolvimento, do marketing à gestão de 

recursos humanos, todos os saberes de economia foram aplicados e alargados. 
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  4.7.5. Meed Brand: as Experiências e os Comportamentos 

Mas o mais importante não foram estas aplicações de conhecimento. O significativo foi a 

evolução em termos de auto-conhecimento e confiança, que a gestão de crise e das críticas 

construtivas recebidas – sobretudo de sócios e colaboradores, a quem agradeço, me 

trouxeram. Creio que estou num contínuo processo de melhoria de atitude. Compreendi, há 

dias, ao dar uma aula de Empreendedorismo no Mestrado de Gestão da FEP, a convite dos 

docentes, e face a perguntas dos alunos, que me tinha tornado empreendedor mais do que 

gestor. E mais o compreendi quando clientes, diria mais parceiros, num espaço curto de 

tempo me passaram a designar por Mentor ou Board Advisor: a minha visão e opinião, o 

poder de análise e experiência tem valor e ajuda a criar valor.  

 

Serei, como visto pela equipa criativa da Meed Brand em 2012, um Senhor Estratégia? 

 

 
Figura 13: Sr. Estratégia (Luís Maia visto pelos criativos da Meed Brand, 2012) 
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5. Teoria: as Cinco Esferas da Economia 
 

O quadro conceptual sobre actividade económica que apresento sumariamente a seguir é o 

que utilizo em permanência. Nesse sentido, ele é a súmula e a síntese de uma boa parte 

do percurso académico e profissional realizado. Foi-me trazido pelo Professor Ernâni 

Lopes e nele trabalhamos em conjunto11. Na falta de melhor apodo, foi designado entre nós 

pelos “Cinco Níveis” ou pelas “Cinco Esferas da Economia”.  

Mais uma vez não é só por razões afectivas que o trago. O conceito é o mais profundo 

sobre Economia de todos os que ouvi e conheci – e não são poucos. Uso-o, regularmente, 

pois é igualmente uma poderosa ferramenta operacional e serve de guião à análise, ao 

separar as diferentes dimensões da observação da realidade. Apresento-o, também, para 

ilustrar que o meu percurso não é apenas o de um agente passivo receptor de saberes, 

nem o de alguém que apenas aplica esses conhecimentos, mas é também o de quem 

reflecte e procura criar e desenvolver quadros conceptuais sobre Economia. 

A ideia da actividade económica como um todo de cinco esferas concêntricas é um quadro 

conceptual que está ainda em desenvolvimento, não fechado. Sendo original, bebe de 

numerosos contributos e ensinamentos, obviamente. Menciono-os, como é devido: 

• as obras de Pierre Papon, “Les Logiques do Futur: science, technologie et pouvoirs”, de 

1989, (Aubier) e de Jean-Jacques Salomon, do MIT, “Science et Politique” (1970; Seuil), em 

termos relação da investigação, da ciência e da tecnologia com o poder, funcionamento da 

sociedade e da democracia, e suas implicações em termos éticos; 

• no que concerne à análise dos processos de manipulação individual e de massas, da 

interacção entre cultura e poder, e sobre o modo como se dão os processos de dominação e 

influência, e como evoluem os sistemas simbólicos e de valores, destacamos os livros de 

Paul-Henry Chombart de Lauwe, La Culture et le Pouvoir, de 1975, da Stock, e de Raymon 

Boudon e Françoise Bourricaud em 1982, no Dictionnaire Critique de Sociologie, da P.U.F.12 

• As ideias de Raymond Aron e Adriano Moreira, são importantes fontes de inspiração. 

De todos os contributos, porém, destaca-se o clássico de Steve Lukes: Power: a Radical 

View” (o texto original de 1975 levou a um forte debate que perdura há décadas e a uma 2ª 

edição, aumentada e revista, em 2005). Nesta obra são explanados e comparados três 

conceitos de poder, criticamente. O terceiro é do próprio Lukes, que via como insuficientes 

                                                
11 Este quadro conceptual era um capítulo da tese que preparava entre 1998 e 2000, sob orientação do Professor Ernâni Lopes 
e era o tema da dissertação que estava a escrever no que foi a fase final da sua vida (2009/2010). O conceito é vasto e 
complexo: aqui apresento só um breve resumo, no que demonstra uma abordagem pessoal, mesmo que partilhada, ao 
conceito de Economia, e que é uma súmula teórica do meu saber e visão como economista. 
12 Dado estas obras não serem citadas neste Relatório, pois este não se centra no conceito Actividade Económica, as obras 
não fazem parte da Bibliografia apresentada, motivo pelo qual entendemos deixar no corpo do texto uma indicação mais ou 
menos completa de referência bibliográfica 
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as duas visões existentes. A análise parte da ideia de que a efectividade e o nível real de 

poder de um dado grupo ou indivíduo pode ser aferido em função de dados critérios. 

• A visão unidimensional foca no comportamento na tomada de decisão, aplica-se quase 

somente a situações observáveis e em geral toma a forma de interesses subjectivos, 

nomeadamente preferências políticas reveladas pela acção política; 

• A visão bidimensional do poder, como Lukes a apelida, alarga o espectro, considerando 

igualmente o comportamento em processos não decisionais e não apenas as situações 

observáveis mas também as encobertas. Esta abordagem é limitada, por se continuar a 

focar em interesses subjectivos vistos a partir das preferências ou queixas manifestas; 

• A visão tridimensional de Lukes alarga o âmbito do conceito, não se limitando ao foco em 

comportamento em situações concretas, observáveis ou não, concretas ou potenciais, mas 

vai mais longe, focando-se de modo mais abrangente no processo de decisão sobre a 

agenda política o seu controlo, algo fundamental para obter e manter o poder, de facto.  

Lukes reputa relevantes não só os assuntos e conflitos concretos e potenciais como os que 

são ainda latentes, por vezes os mais decisivos. Por fim, alarga o espectro de situações e 

interesses a serem considerados, incluindo não só os subjectivos, expressos de modo mais 

ou menos directo, como os interesses “reais” dos que estão excluídos do processo político: 

“Is it not the supreme and most insidious exercise of power to prevent people, to whatever degree, 

from having grievances by shaping their perceptions, cognitions and preferences in such a way 

that they accept their role in the existing order of things, either because they can see or imagine no 

alternative to it, or because they see it as natural and unchangeable, or because they value it as 

divinely ordained and beneficial?” (LUKES, 2005) 

O conceito tem uma visão ideológica mas o que retiramos do contributo de Lukes para o 

conceito “cinco níveis” foi o que nos mostra que qualquer análise ou quadro conceptual que 

se limite a ver o “visível” e o que tem manifestação “observável” deixará escapar muito do 

essencial, e não atingirá o âmago dos assuntos.  

Se ao nível da psicologia a unidade de medida são as componentes de uma personalidade 

que se revela perante outros indivíduos, ao nível da sociologia poderão ser os grupos ou as 

classes sociais, ao nível da teoria das relações internacionais são tradicionalmente os 

Estados, ao nível da economia são os agentes económicos. As várias ciências sociais 

relevam apenas diferentes olhares13, pesadas devidamente as escalas e especificidades de 

cada uma destas unidades de medida. Se é a mesma questão olhada com perspectivas e 

metodologias distintas ou se são, de facto, fenómenos autónomos, interligadas ou 

pertencentes ao mesmo todo, fica em aberto. Não é questão para um relatório profissional. 

                                                
13 Implícita está aqui a ideia de Fenómeno Social Total trazida até nós por Marcel Mauss em 1959.  
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Certo é que em economia, como em qualquer ciência social, para além do que se observa 

empiricamente, a mundividência nos media, esconde-se o que designamos esferas. 

Em economia, o problema central não é a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB). Os problemas de fundo são outros, e são eles que acabam por produzir efeitos que 

estatisticamente são medidos no PIB. Trata-se de um indicador puramente quantitativo que 

reflecte uma série de mecanismos que estão ocultos e que, esses sim, o podem explicar. A 

boa actuação política implica compreender as dinâmicas profundas da sociedade e das 

pessoas, não apenas ler as folhas de excel ou as tabelas plenas de números que, por si só, 

não falam. A boa ciência económica é a que procura essas causas últimas e é, por isso, 

interdisciplinar. Uma análise que se limite ao olhar “economicista”, se nos é permitido o 

termo, poderá, como dito antes, proporcionar análises perspectivas, mas não uma visão 

prospectiva. Ora a prospectiva está intimamente ligada à geopolítica, como vimos antes (ver 

capítulo 2.2), e sobre ela escrevia Ernâni LOPES (2004): “A Geopolítica não se vê, não se mede, 

não se consome – limita-se a “estar”, permanentemente, na história das sociedades”. 

Conceber essas esferas nas suas interligações e interdependências, e ver como vão do 

superficial e imediato ao mais profundo e essencial do Homem, ser social, fazendo a ponte 

até à sua dimensão biológica e natural – são uma arma conceptual para compreender o 

mundo social humano visível em ligação não linear mas real com o Homem realidade 

biológica, suas limitações e capacidades. Na ciência social economia também. 

Com as dimensões ocultas debaixo do iceberg, as cinco esferas da Economia seriam: 

1. Preços e Mercados 

2. Fluxos de Informação (Produção e Circulação de Informação) 

3. Jogo de Poder  

4. Valores, crenças, atitudes e padrões de comportamento 

5. Inteligência, Vontade e Energia (da sociedade e dos seus membros). 

O resumo deste conceito, em pirâmide (em detrimento das esferas concêntricas, por 

simplicidade gráfica), foi apresentado por Ernâni LOPES, na SIC, a 12 de Junho, 2010. 

 
FIGURA 14: Actividade Económica. Fonte: http://cronicas-portuguesas.blogspot.pt/2010_06_01_archive.html 
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5.1. Preços e Mercados  

A esfera Preços e Mercados refere-se às dimensões mais visíveis e superficiais da 

Economia. São a face visível da Economia: são os preços - mecanismo central de regulação 

da economia de mercado -, os preços dos bens e serviços, do trabalho - os salários -, as 

taxas de juro e de câmbio, as cotações accionistas,.. Os mercados: as estruturas mais 

monopolistas, oligopolísticas ou mais concorrenciais de mercado e dos mercados, as regras 

escritas e publicadas… São os números que fazem manchetes, as regras escritas ou não…. 

5.2. Fluxos de Informação (Produção e Circulação de Informação) 

O que determina os preços, os valores das acções ou das commodities, as concentrações 

de propriedade? A maior parte dos estudiosos é claro em ligar a economia e a sua flutuação 

ao efeito de complexos jogos de expectativas e percepções. Ou seja, tão ou mais importante 

do que o que “é” é o que “parece ser”. Vivemos num espaço aberto, em tempo real, 

mediatizado, onde muitas vezes a forma (imagem) impera sobre a essência (conteúdo, 

legalidade). Cruciais se tornam as ciências da informação e da comunicação e não é difícil 

de compreender a importância crítica das redes e da produção e circulação de informação, 

ao nível do seu conteúdo e da sua velocidade. O tempo de propagação é crítico: os 

detentores do poder tinham, mas já não têm, uma distância que permitia não só aos 

decisores a reflexão e até a opção da inacção ou do silêncio, por vezes forma de sabedoria, 

para criar a aura de superioridade, usando o poder do símbolo, do ritual, da pompa, dos 

trajes, tornando mais forte a imagem e o poder identificatório da nação com o Rei (algo que 

os monárquicos acusam a República de não ter e ser por isso um regime mais fraco). A 

descoberta das Américas, por exemplo, demora largas décadas (talvez mais de um século) 

a ter verdadeiro impacto na sociedade europeia (RÉMOND, 1994). Hoje seriam segundos.   

A questão dos conteúdos é tão ou mais relevante do que a da velocidade. Tal como no 

mundo animal, a irracionalidade e a emocionalidade desempenham papel crucial no 

processo de decisão. A psicologia, a neurobiologia, ou, a psicologia social, a sociologia das 

organizações, a antropologia cultural desempenham papel relevante. Determinar conteúdos 

e emoções é um passo fundamental para determinar a agenda, reforçar a mensagem 

pretendida, omitir ou desviar atenção do que não se deseja debatido, e determinar preços e 

mercados. Por isso a designação de quarto poder dada aos meios de comunicação social.  

Resulta que a questão da sua propriedade e a sua eventual concentração é uma questão 

sistémica em termos de funcionamento democrático, liberdade económica e manutenção de 

regras de transparência e acesso à informação, algo crítico ao bom funcionamento da 

economia de mercado e dos mecanismos de regulação. William Randolph Hearst e o seu 
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alter ego criado por Orson Welles, Foster Kane, relembram-nos os perigos da concentração 

dos media e de encarar jornais, rádios e televisões como outro qualquer negócio. 

A importância da produção, gestão e circulação de informação leva a ser crescente a 

influência e importância das entidades, empresas, ligadas às tecnologias de informação e 

comunicação, do Facebook ou Google, não esquecendo Microsoft, HP, IBM, Apple, SAP, 

Oracle,… O poder de deter e gerir a informação é real.  

Há ainda, nos últimos anos, algo de novo: o cidadão como produtor de conteúdos. Se isso 

aumenta a possibilidade de democracia participativa, não é menos verdade que pode 

revelar-se perigoso e até catastrófico o uso indevido de ferramentas que eram até agora 

reservadas a profissionais com códigos de ética e deontologia apertados, com dever de 

isenção e de contraditório, podendo assim ser usado para fins menos próprios e causar 

sérios transtornos. Mais uma vez, a título de exemplo, Orson Wells e a sua Guerra dos 

Mundos, um programa radiofónico fictício sobre uma pretensa invasão de marcianos ao 

planeta Terra que levou milhares de pessoas para as ruas, em pânico. A propaganda nazi 

ou o uso dos media e da internet para difundir mensagens e fazer recrutamento pelos 

grupos terroristas de hoje mostra bem o lado mais obscuro do controlo de informação. 

Casos como o de Nicholas Leeson que, sozinho, levou um banco tradicional, o Barings, à 

falência, mostra bem o quão crítica é a esfera da produção e circulação da informação. Os 

recentes problemas na banca nacional também não são alheios a esta esfera. 

5.3. Jogo de Poder 

Esta a esfera onde se joga quem dita as regras, quem difunde e controla a agenda e em 

nome de que interesses. Quem conquista o poder de difundir as suas mensagens, ideias ou 

teorias transmitirá valores e, por detrás, sempre, concepções do Homem e da sociedade. 

O conceito de poder é essencialmente relacional, o poder exige a pluralidade, a multitude14. 

O poder é um jogo15. Como diz o Professor Adriano MOREIRA (1997): “porque sem alguém 

que obedeça não existe a possibilidade de mando”. Consideram-se três tipos de relações, 

consoante a sua dominante: afectos, interesse ou poder.  

Para quem vê assim a Economia a questão base não deve ser focada na capacidade de 

atracção de investimentos ou capitais, nem na discussão sobre modelos de 

desenvolvimento - sobre estes tópicos muitos autores se debruçam. Na análise das cinco 

esferas a questão económica surge necessariamente enquadrada pela questão política: a 

                                                
14 A excepção poderá ser encontrada numa análise mais do foro da psicologia ou da psicanálise, que se debruçam sobre um 
indivíduo, mas não deixam de o equacionar enquanto realidade múltipla, surgindo assim o poder como relacional entre 
diferentes esferas e dimensões do mesmo indivíduo. São as interacções entre esses componentes do sujeito, infra 
personalidades, o alvo de relações de poder 
15 A palavra “jogo” não tem, aqui, qualquer sentido pejorativo, pelo contrário. O Homo Ludus é parte integrante e fundamental 
do complexo que é cada ser humano e a Humanidade como um todo. O jogo é o espaço de competitividade que apela à 
superação e à criação e, nesse sentido, é indispensável. Diferentes formas de jogo surgem em todas as civilizações e culturas 
e muitas vezes são decisivas para a descoberta e a inovação. A célebre máxima “Dai ao povo pão, vinho e jogos” contém em 
si muita sabedoria prática. O Jogo de Poder é, também, espaço vital da criatividade política. 
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tese que se defende é a de que os fluxos económicos obedecem, hoje e sempre, a sistemas 

de poder. O cerne da Economia não é, pois, directamente, a questão da competição 

económica das empresas e outras entidades entre si, antes a competição na esfera da 

política. Não esquecendo, obviamente, que a força de um Estado e sua segurança 

dependem também do factor económico, da sua pujança e capacidade produtiva. 

Nas ciências da natureza o poder surge ora como capacidade (força superior aos da mesma 

espécie, por ex.), propriedade (peso do elefante, por exemplo), faculdade (de voar, por 

exemplo), ou função (a abelha–rainha). A questão do poder no grupo, acaba quase sempre 

por ser em função de um de dois parâmetros - instrumentos de força ou elemento funcional. 

Nas ciências sociais, toda a problemática do poder surge num contexto mais complexo. 

Para além de força e de função a questão do poder surge de forma dialéctica, relacional. Ela 

enquadra-se na questão da estrutura social, a nível do grupo/comunidade, mas também no 

relacionamento entre comunidades, grupos politicamente organizados - Estados. 

O processo é, no contexto social, muito menos determinista do que no natural. A inteligência 

e a racionalidade complexificam muito o processo de acesso e controlo do poder. Domínio, 

influência, sugestão, hierarquia, liderança, autoridade, legitimidade, associados à temática 

do poder, dão conta da maior subtileza face ao mundo natural e da lei da força.  

Nos humanos deve lembrar-se que uma das primeiras energias vitais é a dos afectos, e que 

ela pode também ser base para construir relações de poder. Os meios à disposição são, 

pois, variados, dos afectos a armamentos de poder bem superior ao de qualquer ser vivo. 

As questões de táctica e estratégia são determinantes e, muitas vezes, opções em relação a 

elas são tomadas longe do cenário de conflito, em áreas distintas das da força pura. 

Ensina-nos Adriano MOREIRA (1997) que “O Poder deve ser examinado numa perspectiva 

tridimensional, que implica, para cada modelo político, o exame da forma, da sede do Poder, e da 

ideologia (…) as classificações clássicas são predominantemente formais.(…) atendem à definição 

normativa do regime político, i é, à unidade estadual resultante de um ordenamento jurídico. Esta é a 

causa formal do Estado.”. No Estado moderno a forma é a Constituição, a sede do poder é o 

povo (que se faz representar, para o seu exercício no território definido), a ideologia é a 

nação. A importância da ideologia nacional é crítica para compreender o incrível 

desenvolvimento Europeu dos últimos três séculos. No dizer do criador do conceito de 

Estado Pós-Moderno, que muito me influenciou e com quem tive oportunidade de privar 

durante uma semana, em Oxford, Robert COOPER (2000): 

“If power was to derive from the people then the people had to be defined.  Entangled in the 

creation of the state is the birth (often the induced birth) of the nation.  National consciousness 

have many different origins: print technology was one (…) Governments and states also played a 

major role.  Ministries of education eliminated local dialects; ministries of war conscripted 

national armies, ministries of economics created national industries. By the end of the 19th century 
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the mass societies of the industrial age possessed for the most part, a sense of common destiny and 

national identity - an essential ingredient in a democratic age. (…) The state proved more 

successful than empires at economic and political development.  Empires have tended to be static.  

(…).  The clarity of jurisdiction established by European states had a positive impact on commerce.  

It may also have been that competition between small states, including in war, led to progress”.16 

Na ciência política é tão estudada a conquista e manutenção do poder como as doutrinas 

políticas e noções como as de Poder e a sua relação com os conflitos - porque nem sempre 

a submissão de vontade é pacífica. Pensam-se instrumentos do poder, autoridade, 

consentimento, legitimidade17, sanção ou obediência. Reconhece-se o monopólio legítimo 

do uso da força e a importância do poder informal e da lei. Tem-se sempre presente a 

distinção entre poder de jure e de facto e a dicotomia entre poder formal e informal, nominal 

e real. Sabe-se que muitos elementos normativos e formais não são senão resultado do jogo 

de poderes invisível. Analisa-se poder-domínio e o carisma, estuda-se liderança, influência, 

alienação e Soberania; os problemas éticos da gestão pública e efeitos que a violação da 

ética pode causar-nos a todos: é vital ultrapassar a falta de credibilidade e a corrupção, 

inibidoras do desenvolvimento por gerarem falta de confiança nos investidores e impedirem 

ou dificultarem a capacidade de iniciativa empresarial fora dos círculos do poder.  

Em suma: para estudar e saber algo de Economia é, pois, necessário estudar o Poder. A 

Ciência política é a ciência do Poder, tal como a Teoria das Relações Internacionais se 

ocupa do Poder na esfera internacional. Não é, pois, de estranhar, que a elas tenha 

dedicado grande parte do meu percurso académico e profissional 18 

5.4. Valores, Crenças, Atitudes e Padrões de Comportamento 

Mas em nome de que se exerce o poder? O que move quem procura controlar, influenciar, 

dominar, mandar? Apenas o lucro? São várias as motivações humanas. LOPES (2004): 

“a sistematização clássica dos fins da actuação humana” : 

• Segurança 

• Prestígio  

                                                
16 “Se o poder deriva do Povo, então o Povo tem de ser definido. Ligado à criação do Estado está o nascimento (muitas vezes 
de parto induzido) da nação. A consciência nacional tem muitas origens diferentes: a tecnologia de impressão foi uma delas 
(...) Os governos e Estados também desempenharam um papel importante. Os ministérios da educação eliminaram os 
dialectos locais; os ministérios da guerra recrutaram exércitos nacionais; os ministérios da economia criaram indústrias 
nacionais. No final do século XIX as sociedades de massa da era industrial possuíam, na sua maior parte, um sentimento de 
destino comum e da identidade nacional - um ingrediente essencial numa era democrática. (…) O Estado mostrou-se mais bem 
sucedidos do que os Impérios no desenvolvimento económico e político. Os Impérios tendem a ser estáticos. (...) A clareza de 
jurisdição estabelecida pelos Estados europeus teve um impacto positivo no comércio. (...) e a concorrência entre pequenos 
Estados, inclusive na guerra, levou ao progresso” (Tradução da minha responsabilidade). 
17 É curioso pensar os media como poder não legitimado mas poder real, alicerçado na capacidade de produzir, veicular e 
sustentar ideias, valores, interesses, forças dinâmicas e estáticas, podendo ser estrutura de contra-poder e oposição, aliado da 
perpetuação do poder ou de “venda” de dada ideia. 
18 O problema essencial é, em geral, de natureza política e não económica, porque é na esfera política que se determinam os 
sistemas de poder que ditam funcionamento económico e financeiro, ainda que estes também influenciem o político. Isto levar-
me-á a uma história curiosa no último ano da licenciatura (ver capítulo sobre a licenciatura). 
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• Riqueza 

• Poder.” 

Mas a mais famosa da escala das motivações é a Pirâmide de Maslow, que se resume: 

• Sobrevivência (alimento, agasalho, respiração, sexo, sono, excreção, …) 

• Segurança (protecção, segurança do corpo, estabilidade de recursos, família,…) 

• Pertença (amor, amizade, convívio, partilha, intimidade) 

• Estima (auto-estima, reconhecimento, confiança, respeito dos e aos outros …) 

• Auto-realização (desenvolvimento pessoal, enriquecimento espiritual, criação,…) 

 

FIGURA 15: Pirâmide de Maslow.            Fonte: http://gestaonossadecadadia.com.br/descubra-as-

necessidades-de-seus-liderados-conhecendo-e-mais-facil-motiva-los/artigos/attachment/piramide-de-maslow  

Não contrariando nenhuma das ideias acima, antes adoptando-as, entendo que é nos 

valores, crenças, atitudes e padrões de comportamento a mais decisiva das esferas, por ser 

aqui que um economista pode actuar com mais impacto e obter e contribuir para resultado 

sustentáveis de longo prazo (e não me refiro aqui à frase de John Maynard KEYNES (1923) 

de que “in the long run we are all dead”19, pois as sociedades não têm o limite temporal dos 

seres humanos, e é nelas e para elas que o economista humanista pensa e age. Aliás, o 

próprio KEYNES (1935) escreveu “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the 

old ones”20 e atribuiu sempre às ideias a primazia, bem acima dos interesses). 

A importância das ideias, a esfera dos valores, crenças, atitudes e padrões de 

comportamento, é crítica pois é ela que orienta os agentes económicos. Numa situação 

social, o sujeito, enquanto actor participante, re-age ou mesmo pró-age em função do 

enquadramento apercebido, gerando uma situação nova ou alterando a realidade pré-

                                                
19 “No longo prazo estamos todos mortos” (tradução minha). 
20 “A dificuldade não reside nas novas ideias, mas sim em conseguir escapar das antigas” (tradução minha). 
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existente de uma forma distinta, e muitas vezes menos adequada/desejada (por ele), do que 

aquela que se obteria se a reacção se desse baseada numa leitura mais fundamentada, 

autêntica, atenta e aberta da situação de base.21 Eduardo LOURENÇO (2005) diz-nos ser 

este o desafio dos portugueses: “Chegou o tempo de existirmos e nos vermos tais como somos”. 

Os valores revelam-se, também, como predisposição. Quando tomam a forma de ideologias, 

compelem-nos a determinadas leituras que geram, por si, acções de reacção a uma 

realidade não pré-existente. Noutros termos: o pré-conceito ideologicamente derivado 

conduz a uma leitura que define e limita a visão a um certo prisma de análise do real. Essa 

leitura é por seu turno geradora de uma noção eventualmente incompleta ou mesmo errada 

do enquadramento de referência (ambiente de actuação do sujeito, individual ou 

institucional). Ao fazer uma leitura enviesada e ao fazê-lo sistematicamente, crio um certo 

modo de reacção fruto desta leitura. Noutros termos, crio um padrão de comportamento. 

Não creio, por exemplo, que seja um acaso que a única variável fortemente correlacionada 

com o decréscimo da natalidade (OMS, 2009) seja o grau de educação das mulheres numa 

dada comunidade - não é, seguramente, nem uma variável biológica nem política, ela é de 

cariz cultural. A educação permite uma alteração da atitude perante a sociedade e perante si 

mesma que muda o padrão de comportamento com efeitos visíveis e mensuráveis.  

Outros exemplos não menos claros: i) o efeito da atitude de exigência e de reivindicação 

que vai nascendo e crescendo nas sociedades Ocidentais, desde o século XVIII, elevando a 

qualidade dos serviços e produtos – as associações de consumidores têm aqui papel de 

relevo; ii) a política educativa seguida nos países nórdicos sendo de louvar o grande obreiro 

do salto qualitativo gigantesco - Grundtvig no final do séc. XIX – pois o ensino, nessas frias 

paragens, aquece os intelectos por via do diálogo e da aprendizagem pelo debate, auto-

descoberta, pesquisa pessoal e estimulação individual, e desenvolve as capacidades de 

interacção social através da solicitação permanente ao trabalho em grupo. A exigência ética 

consigo mesmo e a educação para a excelência leva ao enriquecimento colectivo pela 

qualidade e inovação. O processo inicia-se nos bancos de escola. A educação, a formação 

e o debate sobre elas, são incontornáveis ao economista. São-no no meu percurso. 

A Paz, como o bom comércio, exige construir confiança. Ora, ao ler a realidade e o “outro” 

de um determinado e repetido padrão, impossibilita-se o estabelecimento de um diálogo real 

e frutuoso. É imperioso, pois, não ver por automatismo, não olhar “O Outro” como a fonte de 

todo o mal, e criar as condições de confiança. Alterar atitude e ultrapassar a imagem 

personificada de diabolização do interlocutor é fundamental para o bom desempenho 

                                                
21 Acrescento a dimensão temporal da análise: a realidade é mutável, correndo o relógio inexoravelmente. O hiato temporal do 
processo desde à observação à reacção, até à nova situação, não é despiciendo – como a questão d o desfasamento entre a 
descoberta da América e a sua incorporação na realidade Europeia. 
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económico. A Paz serve a economia. A mediação de conflitos e a cultura da paz deve 

interessar o Economista. É o meu caso. 

José Manuel MOREIRA (1999) ensina-nos igualmente que os factores de confiança e 

credibilidade, de respeito pelas regras mesmo não escritas, são fundamentais para o bom 

funcionamento de uma sociedade e são factor decisivo nos processos de crescimento e 

desenvolvimento económico. A ética interessa ao economista. 

Como já dissemos, o espaço da emocionalidade não pode ser renegado para um segundo 

plano, sobretudo desde os internacionalmente famosos livros de António Damásio, em que 

demonstrou como as emoções e a dimensão simbólica são parte fundamental de todo o 

processo decisional. No livro “Erro de Descartes” de António DAMÁSIO (1995) diz-nos: 

“As decisões pessoais e sociais estão repletas de incertezas e têm impacto na sobrevivência de 

forma directa ou indirecta. Requerem, por isso um vasto reportório de conhecimentos sobre o 

mundo externo e sobre o mundo que existe dentro do organismo” 

A partir de casos clínicos de pessoas que sofreram danos e lesões em zonas do cérebro 

que são responsáveis pelas emoções mostra-nos como perdem por completo a capacidade 

de tomar decisões, mesmo as mais simples, como saber o que comer. Mais: estas pessoas 

perdem a capacidade de se relacionar com os demais; não conseguem harmonizar o seu 

conteúdo cognitivo com acções e projecções de acções futuras. O seu sistema de valores 

desliga-se da realidade e as decisões que tomam prejudicam os seus interesses. A 

alteração da personalidade devia-se a uma lesão circunscrita a um local específico, que era 

a sua área especializada para o envolvimento afectivo. Perdem a capacidade de planear o 

futuro, pois os elementos emocionais e sentimentais indispensáveis para a tomada de 

decisão foram-lhe retirados. A necessidade de ter consciência de nós leva António 

DAMÁSIO (2000) a escrever “O Sentimento de Si”, ligada àquilo que são, eventualmente, as 

nossas próprias fábulas sobre nós e o nosso meio. É em função desse simbólico que se dá 

o processamento do enquadramento de referência e a re-acção ao que nos rodeia. A 

percepção desempenha papel eventualmente mais relevante do que aquilo que poderá ser 

de facto. Noutros termos: o que nos parece ser é mais decisivo do que o real de per si.  

Ora, a concepção que fazemos de nós mesmos, como uma forte consciência nacional e 

uma forte coesão podem muitas vezes ser elemento decisivos na capacidade de 

mobilização de uma Nação em torno de um projecto ou de um ideal. A reacção da 

população Inglesa durante a Segunda Guerra mundial é disso uma demonstração, mas 

também o é a abnegação Japonesa pelo seu Imperador e pela sua dimensão Sagrada. O 

imaginário colectivo é bem mais do que ficção. A dimensão do Sagrado não pode, pois, ser 

posta de lado quando falamos da quarta esfera da Economia. 
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Isto aplica-se na esfera dos valores, atitudes e padrões de comportamentos e reforça tudo o 

que dissemos sobre a importância dos fluxos de informação e sobre o nascimento da 

ideologia da Nação no desenvolvimento económico. 

Esta quarta esfera liga o simbólico e o real. Liga, pois, o sagrado e o profano, que é título de 

um livro que me marcou na minha formação, há 25 anos, do romeno Mircea ELIADE (1975) 

“O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo 

absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o ato da manifestação do sagrado, 

propusemos o termo hierofania (…) A partir da mais elementar hierofania – por exemplo, a 

manifestação do sagrado num objeto qualquer, urna pedra ou uma árvore – e até a hierofania 

suprema, que é, para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de 

continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de algo “de ordem 

diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem parte 

integrante do nosso mundo “natural”, “profano”. 

O homem ocidental moderno experimenta um certo mal estar diante de inúmeras formas de 

manifestações do sagrado: é difícil para ele aceitar que, para certos seres humanos, o sagrado 

possa manifestar-se em pedras ou árvores. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma 

veneração da pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore 

sagrada não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, 

porque “revelam” algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado, o ganz andere.”.  

Mais uma vez: nem tudo o que parece é, e qualquer análise que se fique pelo que se vê, os 

Preços e Mercados, carecerá de capacidade de explicação e acção sobre a realidade.  

A esfera dos valores e atitudes é fundamental para compreender a Economia: 

 “Nous vivons à présent dans un monde de l’innovation permanente, qui se vérifie tant dans les 

technologies que dans la mode, l’art contemporain, le roman ou les mœurs. Les mœurs du XXe 

siècle marquent une rupture totale avec le passé. Et je comprends que les gens soient horrifiés par 

ces bouleversements permanents. On a cassé toutes les règles, on a déconstruit tous les 

classiques”22 (FERRY, 2010) 

Para o filósofo Francês Luc FERRY a maior mudança civilizacional destes dois últimos 

séculos, não é a da tecnologia, mas antes a da mudança do espaço e da dimensão do 

sagrado. A esfera da vida privada destronaria a da colectiva. A secularização iria fazer 

perder o protagonismo não só da Igreja e do papel central da religião enquanto ocupante da 

dimensão de Sagrado de que carece todo o Homem e toda a sociedade humana. Esse 

espaço do sagrado não seria agora ocupado, porém, por sentimentos nacionais ou 

revolucionários, mas sim por um outro sentimento, da vida quotidiana, o do Amor. Dar-se-ia 

                                                
22 ”Vivemos hoje num mundo de inovação permanente, que se verifica tanto nas tecnologias como na moda, na arte 
contemporânea, no romance ou na moral (modos de vida, costumes, hábitos sociais, atitudes, padrões de comportamento). Os 
modos de vida do século XX marcam uma ruptura total com o passado. Compreendo que as pessoas estejam horrorizadas por 
estas mudanças permanentes. Quebramos todas as regras, desconstruímos todos os clássicos” (tradução minha). 
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assim lugar a um novo Humanismo laico, que preconiza na sua obra. Ao colocar ao nível da 

vida profana o sagrado, coloca nas mãos dos sujeitos a possibilidade da sua felicidade e 

torna-os mais directamente interessados na sua acção mundana, fazendo-os, 

eventualmente, mais empenhados nas suas acções e não na oração. Recuperando a 

tradição das escolas gregas Ferry quer usar a Filosofia para encorajar as pessoas a não 

temerem ousar e superar os medos. De uma forma Weberiana conclui-se que as hipóteses 

de uma sociedade deste tipo ter mais actividade económica são grandes, pois a nova 

crença passaria pelo espaço da vida quotidiana e pela esfera da Economia23.  

Dado o controlo dos meios tecnológicos de difusão pelo Ocidente - e sem esquecer o risco 

de concentrações de propriedade dos media, com possível redução de padrões éticos ao 

serviço de soluções em que os meios prevaleçam sobre os fins e os interesses particulares 

sobre os gerais, assimetria no acesso e qualidade da informação, com custo em termos de 

eficiência e distribuição de riqueza -, falta saber até que ponto é forte a penetração cultural 

desta nova crença no mundo, para compreender melhor as consequências que pode trazer 

para a economia mundial. Se penetrar em África, por exemplo, terá impacto no PIB mundial. 

Esta ideia traz-nos uma outra, que mostra bem a importância de outro conceito das relações 

internacionais na esfera da economia: a de Ocidente. Muito da produção teórica que tem 

presidido às decisões políticas, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, 

prende-se termos vindo a aceitar esta separação Ocidente e Não-Ocidente, realizada em 

função de valores. Desde o famoso artigo de Samuel Huntington em 1993, Choque de 

Civilizações, a ideia tem vindo a fazer o seu caminho entre académicos e decisores, criando 

a sua realidade, ao estabelecer atitudes e padrões de comportamento difíceis de alterar.  

 “These conflicts between princes, nation states and ideologies were primarily conflicts within 

Western civilization (…) With the end of the Cold War, international politics moves out of its 

Western phase, and its centerpiece becomes the interaction between the West and non-Western 

civilizations and among non-Western civilizations.”
24

 (HUNTINGTON, 1996) 

Os seus críticos, mostram como um erro de base, o de uma concepção de civilização que 

assenta em que “a cultura é o tema comum em quase todas as definições de civilização (…) a 

religião é um elemento central na identidade das civilizações” o leva a conclusões erróneas. 

Trazemos a crítica de alguém com quem trocamos ideias, J. Marques de ALMEIDA (2001) :  

“Como Huntington admite, esta concepção de civilização abandona uma outra mais antiga, de 

pensadores europeus do século XVIII, para os quais a verdadeira distinção era entre ‘civilização’ 

e ‘barbárie’; critérios de apreciação das sociedades políticas. Este é o ponto vital na definição de 

                                                
23 As consequências são extraídas da nossa leitura de Luc Ferré. Admito que pode ser um uso eventualmente abusivo das 
ideias do autor, mas não me parece. Desejava apenas ilustrar uma perspectiva diferente com implicações na Economia. 
24 “Estes conflitos entre Príncipes, Estados nacionais e ideologias eram principalmente conflitos dentro da civilização ocidental 
(...) Com o fim da Guerra Fria, a política internacional moveu-se da sua fase ocidental, e sua peça central torna-se a interacção 
entre o Ocidente e as civilizações não-Ocidentais e entre as civilizações não-Ocidentais” (tradução da minha responsabilidade). 
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Huntington. Vai ter implicações para as duas próximas características da sua concepção de 

civilização, e vai estar na origem da ideia do “choque” entre civilizações e na relutância em 

desenvolver a ideia de sociedade internacional (…) para Huntington, civilização é uma noção 

totalizante, no sentido em que em última análise define a identidade e a natureza dos Estados. 

Influência na definição das alianças e dos conflitos. Mais do que um Estado democrático e liberal, 

os Estados Unidos são um país cristão. O Afeganistão dos Taliban era um Estado inimigo não 

devido à sua natureza política totalitária, mas porque era muçulmano. Perigoso e absurdo.” 

Ou seja, mesmo um dos maiores pensadores do nosso tempo, autor da análise de que a 

democratização ocorreu através de vagas, não está isento de alicerçar as suas conclusões 

em erros conceptuais graves por estar ele próprio imerso num sistema de valores e padrões 

de comportamento que o levam a conclusões erradas, e com consequências que podem ser 

(são) dramáticas para a acção política e económica.  

Para honrar Huntington, dizer que a sua tese tem um erro - uma simplificação excessiva da 

realidade, como ele próprio o viria a admitir -, mas tem alguma força explicativa na sua 

concepção. O Clash leva ainda hoje a aceso debate. A tese será perigosa se a tomarmos 

como verdade absoluta, como acontece com todas as verdades tomadas como únicas. Mas 

para reforçar o seu mérito, lembramos a teoria de FUKUYAMA que, na ressaca da queda do 

Muro de Berlim e com base na visão Hegeliana, anunciou num artigo de 1989 e em 1992, 

em livro, O Fim da História e o Último Homem, o fim do conflito entre modelos civilizacionais, 

com o triunfo do modelo liberal, economia de mercado e igualdade jurídica. Estava errado. 

Uma outra dimensão em que se vê como é crítica a esfera dos valores é do tempo de 

mudança e de ajustamento da tecnologia, da política, da economia, da sociedade e da 

cultura. Vertiginosamente rápida na Tecnologia. Algo menos veloz na acção política, 

próxima da esfera superficial. Menos rápida na Economia e mais lenta em termos Sociais. A 

Cultura? Valores e comportamentos demoram gerações a mudar, como diz António Sérgio. 

Face a mudanças radicais na tecnologia, da electricidade ao carro e ao avião, alterações na 

biologia, o nuclear, a desmaterialização, o telégrafo até à internet, o ser humano e as 

sociedades têm em si uma incapacidade de acompanhar: quem nasceu com esferográfica 

pode adaptar-se a 100% a um computador ligado em rede? 

Ora, a questão da velocidade de adaptação à mudança é, como nos diz Darwin, crítica. Há 

novos actores não estatais, uma dimensão social das mudanças tecnológicas, incerteza 

crescente: exigem-se novas formas de Governo. Diz Noam CHOMSKY (2000): “O mundo de 

hoje está muito distante do de Thomas Jefferson ou dos operários do séc. XIX. Mas a escolha que nos 

coloca não mudou em nenhum aspecto fundamental.”  

A reflexão, na Ciência Política como na Economia, é urgente. Para evitar tais rupturas a 

educação é um bem vital, como diziam e praticavam os filósofos Gregos - os pensadores 

que mais influenciaram o meu percurso pessoal; sobretudo Sócrates, filósofo que não 
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escreveu, mas que deixou máximas que me guiam pessoal e profissionalmente e me fazem, 

há longos anos, manter o blog “O Socrático” sobre Ética, Cidadania e Política (com artigos 

do foro da Economia como ciência social). 

Perante o vendaval de mudança é essencial, para que não colapsem, que as sociedades 

mantenham uma sólida identidade. Esta só pode assentar em valores, atitudes e padrões de 

comportamento claros e partilhados pelos membros, sob pena de riscos de fragmentação da 

sociedade e rupturas graves nas economias.  

Para concluir exemplifico, com um caso prático e Português, como o conceito de 5 esferas e 

de história-teoria-prospectiva são operacionais e permitem prospectivar...  

O Professor Ernâni Lopes, no Expresso 22 de Janeiro de 2000, antecipou a década, ao 

contrário do que indicariam as perspectivas fundadas nas observações de dados, antes 

usando a prospectiva baseada em conceitos correctos25: 

“(…) Os portugueses estão convencidos que deixaram de ser pobres. É uma ilusão perigosa. 

Somos há décadas um povo de gente muito poupada e muito prudente.  

EXP. - Deixou de ser um povo poupado?  

E.L. - Aparentemente perdeu essa característica.  (…) há ainda outro problema: o consumo 

privado é o factor de sustentação da actividade económica corrente. Agora, convém que o 

consumo se projecte na criação de actividade económica e emprego local, e não o estamos a fazer 

por insuficiência da economia. Estamos a financiar a doutras áreas.  

EXP. - A banca tem um papel importante neste processo de aumento do consumo...  

E.L. - Alguns bancos têm o papel fundamental na geração da situação. Basta ver a publicidade, 

incentivando ao consumo e que tenho dificuldade em subscrever” 

  
FIGURAS 16 e 17 - Fonte: http://cronicas-portuguesas.blogspot.pt/2010_06_01_archive.html 

                                                
25 Método: enquadrar-teorizar-prospectivar. Para tal é fulcral não se basear em quimeras, wishful thinking ou em linhas de 
tendência, antes em conceitos sólidos: 1. O risco de pobreza leva a prudência e esta à poupança, motor de crescimento 
sustentado - por oposição ao consumismo, em que ardem possibilidades de futuro caso não gerem actividades económicas 
endógenas 2. Valores geram atitudes e padrões de comportamento; se perdemos os valores pomos em perigo os fundamentos 
da economia. Foi isso que Ernâni Lopes viu em 2000 e tirou daí as devidas consequências, fazendo prospectiva. 
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A 12 de Junho de 2010, na SIC, seis meses antes de falecer, deixava-nos um caminho 

focado na ética, nos valores, atitudes e padrões de comportamento (figuras 16 e 17). 

5.5. Inteligência, Vontade e Energia 

Vimos que a imagem que as Nações e os seus cidadãos têm de si e do seu papel no mundo 

são determinantes das suas acções e são o factor no qual se baseiam a capacidade que 

uma liderança pode ou não ter de tomar uma decisão limite. A mobilização de uma nação 

para a guerra, o desenvolvimento, a educação ou para qualquer outro desígnio, depende do 

que está na 4.ª esfera, a dos valores. Mas a capacidade efectiva de ultrapassar obstáculos e 

de atingir os objectivos dependem não só da dimensão espiritual e dos valores, mas 

também da dimensão material da sociedade e até “biológica”.  

Essa a esfera da Inteligência, Vontade e Energia 

Só a mobilização em torno de um desígnio de desenvolvimento destes três vectores em 

conjunto permite que possa ter sucesso. Não basta acreditar (4ª esfera) nem ter uma 

enorme energia e vontade, é preciso ter capacidade (inteligência). Do mesmo modo que não 

basta ter capacidade e recursos, é preciso ter um desígnio (e nele acreditar), atitudes e 

padrões de comportamentos adequados, é preciso energia e vontade de mobilizar recursos.  

“Estava à procura na ciência da satisfação (…). Mas quando penso como é que eu seria se não te 

tivesse encontrado – sem ambição, sem saber desfrutar os pequenos prazeres da vida, sem 

qualquer fascínio pela magia do ouro (…) iria sentir-me muito miserável e entraria em declínio. 

Tu dás-me não apenas objectivos e direcção, mas também tanta felicidade, que nunca poderia 

sentir-me insatisfeito (…); tu dás-me esperança e a certeza do sucesso. Eu sabia-o mesmo antes de 

tu me amares e sei-o agora que tu me amas, e é graças a ti que me tornei um homem auto-

confiante e corajoso”. (FREUD, 2013) 

A psicologia é crítica na Economia, pois sem esta conjunção de querer e de poder, de 

esperança e desígnio, resultados económicos palpáveis são uma quimera – seja na escala 

individual, empresarial ou societal. A motivação é crítica. Um horizonte de esperança é vital. 

Inteligência, Vontade e Energia e é o que se poderia chamar o nível ontológico. Esta a 

esfera que liga a dimensão do Homem enquanto realidade biológica à do Homem ser social. 

A que concilia o Homem indivíduo, com dadas características genéticas e bioquímicas com 

o Homem membro de uma comunidade de seres humanos, sujeito da interacção social. A 

ciência social foca na segunda dimensão mas não esquece que a primeira a condiciona - 

algo que os cientistas sociais tendem a negligenciar: uma pessoa com uma doença 

congénita não pode ter uma vida com parâmetros iguais aos de outra que nasceu física e 

mentalmente perfeita. Não vou polemizar se são os factores inatos ou os adquiridos os 

fulcrais. Ambos têm a sua importância. Como diz o banqueiro anarquista de PESSOA (1990) 
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“Ah, meu amigo: essas são já as desigualdades naturais, e não sociais... Com essas é que o 

anarquismo não tem nada. O grau de inteligência ou de vontade de um indivíduo é com ele e com a 

Natureza; as próprias ficções sociais não põem praí nem prego nem estopa. Há qualidades 

naturais, como eu já lhe disse, que se pode presumir que sejam pervertidas pela longa 

permanência da humanidade entre ficções sociais; mas a perversão não está no grau da 

qualidade, que é absolutamente dado pela Natureza, mas na aplicação da qualidade. Ora uma 

questão de estupidez ou de falta de vontade não tem que ver com a aplicação dessas qualidade, 

mas só com o grau delas. Por isso lhe digo: essas são já absolutamente as desigualdades naturais, 

e sobre essas ninguém tem poder nenhum, nem há modificação social que a modifique, como não 

me pode tornar a mim alto ou a V. baixo...” 

Esta esfera é uma área em que a capacidade da acção, a curto e médio prazo, é limitada. A 

capacidade de elevar o nível intelectual, coesão social, vontade e energia existe, mas é 

baixa e não são claros ou de sentido definido os efeitos de opções políticas e económicas. 

O desenvolvimento intelectual de um indivíduo varia consoante estímulos a que está sujeito, 

sabemo-lo desde Jean Piaget. Tem papel a educação formal e a informal, e a auto-

aprendizagem. O mesmo se aplica à sociedade: ela não é só a soma das partes mas o 

resultado da interacção entre elas - a comunicação e estrutura de rede é crucial. A 

sociedade e a economia dependem da capacidade dos seus membros, da qualidade das 

suas interacções, das suas redes de solidariedade, da força e poder das ligações, da 

energia e empenho que empregam, das dinâmicas que criam.  

Uma sociedade que consegue ultrapassar a corrupção e em que ela é negativamente 

avaliada, a propensão para ceder à tentação da vantagem pessoal fácil é menor, o padrão 

ético eleva-se e, mostram estudos, é a maior causa para elevação do output económico26.  

Uma maior coesão pode ser factor decisivo. O sentido de pertença ou de partilha pode, 

como em qualquer dinâmica de grupo, gerar sinergias e trazer uma vontade maior, uma 

maior energia, e podemos falar em mais inteligência colectiva. 

A capacidade e a rentabilidade de cada indivíduo podem ser muito potenciadas por outro, e 

pode ser estimulada por ela. Um exemplo é a da melhoria do rendimento de um desportista 

quando numa equipa de maior nível ou quando compete com outros. O estímulo faz-se pela 

aprendizagem e competição. A margem de progressão dada pelo factor inato é maximizada.  

O desenvolvimento económico vai muito além das tradicionais explicações baseados em 

supostas predisposições genéticas e ou biológicas, ainda que estas tenham o seu peso, 

pois o Homem adapta-se ao meio e é obviamente diferente trabalhar com 30ºC acima ou 

abaixo do 0, como é distinto estudar ao nível do mar ou 4000m acima dele, e é diverso viver 

numa ilha no meio do Oceano ou habitar de 2000Km do mar, viver numa Megapólis de 20 

                                                
26 Estudos dos últimos 20 anos mostram-no bem. Além de estudos académicos, papers do Banco Mundial (2013), OCDE (2013) ou 

Transparência internacional (2009) ilustram esta realidade.  
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milhões de habitantes ou numa aldeia de 20 pessoas. Condições diversas geram actuações 

de diferentes, mas o mais importante é a capacidade de adaptação, a versatilidade, comum 

a todos os seres vivos e à manutenção da sua sobrevivência. Essa, em última análise, a 

mais preciosa de todas as informações, a única real fundamentação genética possível.  

Distintivo no Homem, em qualquer uma das muitas condições do meio, é que a adaptação 

não se faz só para sobrevivência, mas na construção de algo mais, numa moldagem do 

meio que só esse ser vivo tem demonstrado ser capaz (até em excesso). A história da 

Humanidade tem sido a dessa batalha com o meio, de onde vimos e do qual fazemos parte, 

sendo que agora se começa a abrir a possibilidade de atingir o âmago da própria natureza: 

a sintetização da matéria base da vida, ADN, e a descodificação do genoma humano.  

Mas, por outro lado, é também o momento em que nos apercebemos que é possível que o 

planeta termine mais cedo do que os 6 mil milhões de anos que, em princípio, poderia ainda 

durar (é o tempo previsto até o Sol se autoconsumir) por acção humana. Ou que, mesmo 

que o planeta permaneça, pode ser sem Humanos, por autodestruição provocada por acção 

directa (uma guerra, por exemplo) ou indirecta (por esgotamento ou adulteração irreversível 

de algum dos recursos indispensáveis à sobrevivência da espécie como alimento, oxigénio, 

água, contaminação global de solos, etc.). As questões das ciências ambientais, biológicas 

e genéticas são indissociáveis de qualquer consideração económica que se queira fazer.  

No caso do Homem interessa a biologia, a saúde, a resistência, o tamanho, o peso, a força 

e outras características físicas. São as grandezas quantitativas, digamos. No caso dos 

Estados esta dimensão mais concreta e quantitativa conta: localização, recursos, geografia, 

e, sobretudo, população e produto. Daqui se derivam as suas forças em muitas ocasiões. 

Mas o centro nevrálgico de planeta já viajou por 4 continentes (África, Ásia Europa e 

América): nem só o tamanho conta! Não defendo que não haverá hierarquias: estas são 

uma constante dos tempos. O peso económico conta sempre, como população, território e 

recursos, mas mais será a organização e a inteligência da liderança. Mas penso que os 

factores quantitativos poderão contar menos e os qualitativos bem mais, no futuro. 

Seguramente, como Pareto, penso que as razões de ascensão, de pessoas ou dos Estados, 

não são lineares nem pré-determinadas. Por isso falta qualificar e educar. Aprender a mais 

valia do diálogo e da abertura à mudança. São precisos pedagogos, oradores que levem a 

palavra e motivem. Defendo a ideia de que os tempos poderão ser os da economia do 

saber, em que a inteligência e a imaginação se tornam a chave do sucesso na economia 

global. É preciso horizonte mobilizador e líderes que incentivem e tomem medidas 

independentes do estreito limite do ciclo eleitoral e com coragem de assumir programas 

geracionais de educação para a mudança: criar inteligência.  
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6. Teoria: um Percurso com Sentido (conclusões) 
 

“Só sei que nada sei” 

 “Não sou Grego nem Ateniense, antes cidadão do Mundo” 

"É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros.  

É costume de um sábio queixar-se de si mesmo." 

 Frases atribuídas ao filósofo Grego Socrates 

 

Nos capítulos 2 e 5 e nos anexos explano conceitos que resultam da minha aprendizagem e 

prática como economista. Serviram para expor a metodologia deste Relatório e deixar uma 

síntese do conceito mais importante que sumariza a aprendizagem em economia. Para um 

humanista, estes capítulos conceptuais são importantes, pois sintetizam o saber adquirido 

durante e após a licenciatura e são o que utilizo, e são eles que revelam o se construiu com 

base em pensamento.  

A parte mais descritiva do percurso é crítica: não poderia explicar nem concluir sobre o meu 

percurso (teoria) sem antes o descrever com base em factos (história). Sem boa teoria não 

há boa prospectiva, ou seja, olhar o meu futuro profissional e, assim, tornar verdadeiramente 

útil este relatório.  

Como dissemos, um dos propósitos fundamentais deste relatório era demonstrar que o meu 

percurso profissional não foi errático e, pelo contrário, foi:  

• coerente com os princípios e valores de paz e cooperação 

• alinhada e consequência de visão humanista que defende uma formação ecléctica e a 

economia como ciência social (e de uma mente que quer sempre saber mais) 

• permitiu competências e ganhos invulgares nos domínios chave do saber-saber, saber-fazer 

e saber-estar (conhecimentos, capacidades e comportamentos - KSA). 

Parece-me, salvo melhor opinião, resultar óbvio, da descrição das múltiplas actividades e 

instituições com que colaborei, mas sobretudo da avaliação de cada uma dessas tantas 

experiências e das competências (KSA) adquiridas, que fez todo o sentido aplicar os 

princípios, a aposta no eclectismo e olhar o ser humano de modo mais integral e completo 

do que um mero técnico especialista:  

“A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou know how 

específico. Le Boterf situa a competência numa encruzilhada, com três eixos formados pela pessoa 

(sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência profissional.” 

(FLEURY, 2001) 
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Mas vou mais longe nas minhas conclusões da leitura do meu percurso (que são a teoria em 

que me irei basear): este foi o percurso mais adequado, porque o ser humano não é só 

unidimensional, ainda mais para um humanista. 

Defendia Aristóteles que, de todos os fins, existe um desejado por si mesmo e do qual todos 

os outros dependem, esse é a felicidade. Concluía que essa só podia ser atingida quando o 

ser se dedicasse à actividade que lhe é própria e buscasse alcançar a perfeição na mesma.  

Acredito na Paz. Comecei este relatório por este ponto. Prossegui com a afirmação do 

caminho da cooperação entre povos para a conseguir. Logo, no meu caso, a decisão de 

dedicação à defesa dos valores fundamentais do humanismo reflectiu-se na opção de o 

fazer agindo em prol da paz e da cooperação internacional, seja no trabalho seja no estudo. 

Dizia CLAUSEWITZ (1997 [1832]) que “A guerra é uma mera continuação, por outros meios, da 

Política”. Defender a paz implica conhecer causas e mecanismos do conflito. Logo, o 

percurso académico orientado para a defesa da superioridade das soluções cooperativas 

sobre as soluções de conflito, em termos políticos e económicos, surgem assim, como a 

melhor forma pessoal de realização. 

As actividades em organizações internacionais de auxílio à mobilidade europeia e 

internacional, na ESN, no Serviço de Relações Internacionais da UP e na Faculdade de 

Arquitectura, o apoio à internacionalização de empresas, projectos e entidades, a promoção 

do diálogo intercultural, foram, sempre, uma vertente mais prática do mesmo 

comportamento politicamente empenhado. Nem só de grandes, pomposas ou mediáticas 

acções vivem os contributos para um ideal. O meu percurso seguiu sempre os princípios, 

não os desvirtuou; persegue a “felicidade” e, por isso, não poderia ser mais adequado. 

Mas falta ainda demonstrar um ponto: o das competências e preparação invulgares. 

Conhecimento (saberes) 

Mais do que os títulos e graus académicos, interessa a aprendizagem, o caminho. Abrir 

portas que mais tarde poderão ser interessantes. Importa o saber.  

O que se verifica na leitura do percurso profissional é que não há praticamente área do 

saber em economia que não tenha aprofundado, aplicado, alargado, investigado ou 

estudado mais a fundo; o cuidado da actualização contínua (life long learning). 

Da área da teoria económica à da inovação, dos ciclos à microeconomia, das finanças ao 

marketing, dos recursos humanos à economia industrial, da área internacional à do 

desenvolvimento, das áreas da contabilidade à da estatística, dos sistemas de informação 

ao direito, do pensamento económico à economia portuguesa e da integração europeia, da 

ciência política à questão da organização, da inovação à estratégia, passando pela 

economia social, nada ficou de fora. 

Verifica-se ainda o colocar sempre em causa o que se julga saber, dando formação e 

ensinando, aplicando e validando o saber na experiência, nacional e europeia, e criando 
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modelos próprios, como o referente ao conceito de actividade económica, ou um outro, que 

aqui não tivemos oportunidade de detalhar, o das “6 faces da gestão”. 

Em termos cognitivos pode dizer-se que trabalhei, pois, as High Ordered Skills: 

• Analisar: um dos meus pontos fortes, que tem melhorado com a aplicação contínua, é uma 

capacidade de ver o não óbvio e assim poder compreender melhor o mundo, as pessoas e 

entidades e o contexto, levando ao melhor enquadramento e, daí, a uma teorização 

adequada, que permite prospectivar. Esta também a base para Avaliar investimentos, 

mercados, parceiros, perfis para contratações ou lideranças. 

•  (Sintese) Estratégia (significa: “onde lutar”; traçar caminhos): a síntese da análise permite o 

caminho para decisão adequada (CEO, consultor; mentor, Board Advisor) 

• Criar (produção de pensamento): o enquadramento permite teorização própria  

Capacidades (habilidades - skills) 

Poderia ter sido selectivo nas experiências a incluir no relatório, mas perderia a noção 

diversidade que é a força maior desta formação ecléctica e permitiu trabalhar: 

• com uma grande variedade no tipo pessoas, nacionalidades, línguas e culturas 

• em diversos países (europeus) e com reuniões um pouco por todo o continente 

• na economia social e na de mercado, em entes privados e públicos, grandes e micro 

• uma tremenda diversidade de funções de CEO a voluntário em eventos, de docente a 

consultor, de analista financeiro a comercial, de marketer a director de serviço, de gestor de 

projecto a formador, dos recursos humanos à organização empresarial e industrial, das 

candidaturas a incentivos a investigador, de mentor a empreendedor 

• em múltiplas condições, de líder a membro de equipa, de situações contratuais e outras de 

voluntariado e/ou pró-bono, trabalho online, consultor, como externo, 

• sozinho ou em equipa, em trabalhos de micro escala aos de grande escala 

Sempre em adaptação, não caímos na fase decrescente ou na de estabilização, da curva de 

aprendizagem que sucede quando apenas repetimos a actividade anterior, e desenvolvemos, 

por isso, as capacidades (skills) psico-motoras, saber-fazer: 

• Conceber soluções, eventos, cenários, marcas, campanhas promocionais, … 

• Empreender e fazer empreender (expandir negócios, board advising, coaching, personal 

branding, formador, docente, motivador, partilha de saberes e experiências) 

• Construir parcerias (networking), redes, levar projecto às pessoas e parceiros certos  

• Internacionalizar projectos, empresas, pessoas, redes, universidades, associações… 

• Gerir projectos, empresas, equipas, finanças, marketing, eventos, franquia, parcerias 

• Negociar contractos, parcerias, contratações, banca, espaços (ex: feiras) 

• Planear: negócios e comunicação (patrocínio e mecenato? marketing digital? RP?)  

• Preparar candidaturas, planos de comunicação e de marketing, formações, aulas… 
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• Avaliar projectos, candidaturas a incentivos, pessoas, investimentos, mercados… 

No fundo, todas estas experiências permitiram trabalhar as bases inatas que se revelavam 

como talentos iniciais: raciocínio matemático e analítico, a curiosidade, o perfeccionismo, 

cálculo, o excesso de voluntarismo, o gosto por história, geografia, política, filosofia, por 

conceitos e ideias, a dispersão e falta de foco, a oportunidade de viajar que me tornou tão 

convictamente europeísta e crente na Paz e tolerância.  

De talentos a capacidades? Sim, quase todos, graças a esta diversidade de experiências. 

Dificilmente se não as tivesse tido. Sendo verdade que a dispersão continua, ainda hoje, a 

ser claramente uma limitação séria ao sucesso. 

Atitudes e Comportamentos 

A mais importante aprendizagem, é a da aplicação dos valores e a evolução nas atitudes e 

comportamentos (ver figuras 11 e 16). As lições éticas, vindas de experiências negativas e 

desilusões (recepção), foram duras, exigiram adaptação (resposta) mas só reforçaram a 

tolerância e aceitação de diferenças (valorização), a avaliação e selecção de valores 

(organização) e o seguir em frente, mais convicto a praticar e defender esses valores 

(caracterização), e ter um forte Estado de Mente: 

• Ética, a ciência da vida prática (Aristóteles) que nos dá um guião sobre como agir e decidir 

no mundo concreto, na vida pessoal e profissional e nas empresas e que, como nos ensina 

Kant tem 3 grandes pilares: 

o Universalismo (regra que aplico deve ser aplicável a todo o universo) 

o Reciprocidade (não fazer aos outros o que não queremos que nos façam) 

o Agir sempre por fins e nunca tratar os outros como meios 

•  Cidadania para com os outros, responsabilidade cívica para com a comunidade  

•  Responsabilidade social das organizações, mesmo na economia de mercado 

• Liderança: equilíbrio entre o decidir e o ouvir, entre o tempo de pensar e o de agir 

• Espírito de equipa e de pertença, gosto pelo trabalho em equipa e seus desafios  

• Valores de paz, cooperação e desenvolvimento (e por isso a dimensão internacional) 

• Aprender sempre e não ser dogmático, ser um  fast learner para poder liderar bem 

• Pensamento Estratégico e Visão: para ver a floresta e não a árvore 

Estamos satisfeitos com a avaliação deste percurso, mas temos de continuar. 

6.1. Da Coerência do Relatório, sua Cientificidade e Objectivos   

Queremos também concluir sobre o método usado neste Relatório, e porque conduz a um 

grau, lembrar critérios para avaliar a cientificidade de uma tese - ECO (1997): 

“Uma pesquisa é científica se corresponde aos critérios (…) a) de definir claramente o objecto 

(…) definido de tal modo que seja igualmente reconhecível pelos outros (…) e criar condições de 
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refutação; b) acrescentar algo, coisas ainda não ditas ou rever com óptica diferente o que foi dito; 

mesmo se for tese de compilação (…) c) ser útil aos outros, trazer algo de novo ao conhecimento; 

mesmo numa tese de compilação; d) pesquisa deve fornecer elementos para confirmação ou 

rejeição das hipóteses que apresenta.”  

Acredito ter definido objecto (demonstrar que era percurso coerente), acrescentei pesquisa, 

conceitos e pensamento, espero que útil, e dei elementos de refutação. 

Por fim, o outro objectivo do relatório, o tributo ao saber do Professor Ernâni Lopes. Penso e 

espero não ter traído a sua concepção de vida. Uso no Relatório vários ensinamentos seus: 

I) A sua máxima: “estudar-estudar-estudar-trabalhar-trabalhar-trabalhar-trabalhar”, quase 

sempre usada em todas as aulas e apresentações que fazia; 

II) Uma metodologia e uma estrutura de abordagem aos assuntos a tratar; 

III) Um resumo do que designamos como as 5 esferas da economia; 

IV) Os conceitos de estratégia e de prospectiva que utilizava que são aqui trazidos e 

aplicados abundantemente, estruturando todo o relatório 

V) Acima de tudo, evitar caminhos fáceis, não temendo, nunca, os mais difíceis 

“Importa evitar a solução fácil. Desde logo, porque não seria uma solução, antes um mero 

devaneio; no essencial, porque essa abordagem se traduzirá por lamentar o estado de coisas e 

nada acontecer para a alterar. Sobre este ponto, bastará dizer que basta. (…) Enfrentar a solução 

difícil é mais correcto e é aconselhável. Aqui, como em tudo na vida, tudo pode ser sistematizado 

no tríptico essencial de compreender/assumir/agir. (…) Estabelecer o conteúdo é construir o 

quadro analítico sobre a temática geral” (LOPES, 2004). 

 
Figura 18: O Sábio, a Experiência e o Erro. 

Fonte: http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579473_582979098380130_1203468190_n.jpg. 
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7. Prospectiva: um Futuro com Sentido 
 

“Não sou nada 

Nunca serei nada 

Não posso querer ser nada 

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo” 

   Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), in Tabacaria 

 

Neste relatório importava honrar a memória do Professor Ernâni Lopes e das minhas avós e, 

para o fazer, importava que este trabalho e esta oportunidade de reflexão tivesse uma 

utilidade. A utilidade era a que eles gostariam que fosse: a de olhar o futuro e fazê-lo sem 

nunca esquecer a visão humanista e a ideia da paz via cooperação internacional.  

Usei uma metodologia fundamentada, que culmina não apenas com uma mera perspectiva 

que projectasse as observações do passado, mas que se quer prospectiva. O conceito foi já 

explicado, mas como exemplo, aplicado ao hipercluster do Mar por Ernâni LOPES (2004): 

“Facilmente se compreende que procurar entender o papel do mar no futuro de Portugal implica 

atentar em algum exercício de abordagem prospectiva sobre a economia e a sociedade portuguesas.”.  

O tema do Mar, como o do Turismo, e outros, para um bom economista, e para um 

humanista, não é dissociável da sociedade (as pessoas como um todo e sua organização), 

realidade económica do país e da comunidade que somos todos nós. 

Aplicada a leitura prospectiva ao meu percurso temos algumas conclusões naturais:  

• A primeira conclusão é que com a, a polivalência, o gosto por ocupações múltiplas, a visão 

humanistas e o eclectismo, dificilmente deixarei de manter a poli-actividade - a actividade 

académica, a intervenção cívica e o percurso profissional, simultâneos; 

• A segunda é: sempre procurarei dimensão internacional e soluções de cooperação; 

• A terceira é que a sede de saber é outra das características intrínsecas, pelo que os seus 

sintomas – a curiosidade e a contínua procura de mais saber – se irão fazer sentir, tal como 

a vontade e o gosto por partilhar saberes e experiências; 

• A quarta é que tenho o ADN de um analista que procura leituras macro e visões globais, 

olha prospectivamente mas é pouco apto a resolver questões burocráticas. 

Daqui resulta… a nível Académico:  

“Conhece-te a ti mesmo” 

Utilizada por Socrates, segundo Platão, Xenofonte e Aristófanes, seria um saber antigo 

• Resulta da terceira conclusão que o ensino e a formação são um “destino” e um prazer. 

Aumentar o peso da docência e formação parece ser um caminho óbvio. Provavelmente irei 

fazê-lo em mais locais e, idealmente, irei voltar a fazê-lo novamente à escala internacional. 

• Não fica de fora Ph. D pois sou dos que, como diz Umberto ECO (1997), mesmo… 
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“sem (...) terem à sua disposição dez anos para se diplomar após terem viajado pôr todo o mundo, 

têm a razoável possibilidade de dedicar algumas horas pôr dia ao estudo e querem preparar uma 

tese que lhes dê também satisfação intelectual e lhes sirva para depois (....) fazer da tese o início 

de uma investigação mais ampla que prosseguirá nos anos seguintes, se houver a oportunidade.”. 

Daqui resulta… a nível profissional:  

• Irei trabalhar cada vez mais na estratégia, marketing e internacionalização. No apoio à 

gestão operacional e incentivos irei cada vez mais ser coordenador de equipas. 

• A actividade de building strong partnerships irá reforçar-se: ler bem o negócio e o(s) 

decisor(es), estabelecer pontes e criar sinergias, algo que sempre fiz e farei mais  

• Proximamente (em montagem): sistema de recolha e partilha de informação sobre 

incentivos e projectos internacionais. Detectar oportunidades, parceiros e montar consórcios 

• Hábito actual de escolher clientes pelo potencial do projecto e do empreendedor, pela 

empatia e confiança transmitida, irá reforçar-se 

• Será reforçado o papel de assessor e conselheiro de CEO`s e Administrações, serviço que 

requer uma grande proximidade e confiança e é um mix de visão macro, estratégia, apoio a 

empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Um Business Angel que acompanha e traz 

saber a projectos, não um consultor de gestão clássico 

• O tipo de empresas e negócios em que irei focar acompanham a evolução de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, pelo que serão empresas maiores, na casa dos 20 

a 100 e de 100 a 500 milhões de euros, avançando da escala de 5 a 20 e da de 1 a 5 

• Pelo gosto pessoal e desafio é de prever que apoie projectos e empresas com potencial de 

crescimento incomum ou baseados em fortes factores de diferenciação.  

Daqui resulta… a nível cívico:  

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others” 

Mahatma Gandhi 

• Consultoria internacional em projectos e organizações internacionais é um velho sonho, e 

penso que estão reunidas as condições para o conseguir (nas organizações relacionadas 

com a paz, o diálogo, a interculturalidade) 

• A Associação Transparência e Integridade, que combate a nível internacional a corrupção e 

pugna pelos valores da ética será a próxima em que me envolverei, pela sua dimensão 

internacional e alinhamento com os meus valores; e apoiarei a criação de um banco do 

tempo no qual profissionais de várias áreas possam oferecer serviços à comunidade 

• A política e a intervenção pública, nacional ou europeia, não estão excluídas, sendo muito 

improvável que seja partidária; mas pode ser via o aconselhamento político, como já 

sucedeu, ou na gestão de entes ligadas ao desenvolvimento económico. 
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ANEXO I -  

LUÍS MAIA, PERSONAL BRANDING 2011 

Em 2011, no âmbito da pós-graduação em Marketing Management, na disciplina de 

Personal Branding (Marketing Pessoal), foi solicitado que criássemos um tipo de Currículo 

Vitae (CV) que pudesse ser altamente diferenciador e, sobretudo, fosse um espelho do que 

acreditávamos ser e que queríamos mostrar ao mundo, em termos profissionais.  

A ideia é simples: num processo de recrutamento em que um empregador (ou empresa de 

recrutamento) recebe centenas ou milhares de candidaturas, o tempo dedicado à análise de 

cada uma é muito reduzido ou pode mesmo não haver tempo para análise individual de 

cada uma delas. Por isso, é fundamental captar a atenção, marcar a diferença na forma, no 

cheiro, no conceito, na cor, no tato, no tamanho da letra… Para que o recrutador tenha o 

impulso de dedicar, a essa candidatura, mais uns segundos para a explorar.  

O objectivo não é só ter atenção mas criar curiosidade pelo CV mas pelo seu(sua) autor(a) e 

aumentar, desta forma, a possibilidade e a probabilidade de ser chamado para uma 

segunda fase, uma entrevista, partindo já num patamar de vantagem. Afinal, o marketing 

perfeito ocupa um território que ainda não existia, e que esse território seja na mente e, 

idealmente, no “coração” do “consumidor”, neste caso do decisor – o recrutador. 

Vários colegas optaram por peças extraordinárias como um CV em forma de livro (uma 

professora de história e ligada à indústria livreira, apaixonada por livros…); um CV em forma 

de bula médica (uma veterinária); um CV apresentado através de uma apresentação em que 

se ia “passeando” numa oficina de ferramentas (um Engenheiro mecânico que trabalha na 

indústria automóvel); outros pensaram um CV numa placa de circuito impresso ou um CV 

numa placa de sinalética de incêndio… 

No meu caso, atendendo às minhas características, focadas no pensamento e na estratégia, 

elaborei uma apresentação pessoal em que me tratei efectivamente como uma “marca” e, a 

partir daí, criei um “folheto de produto” que, no fundo, é um plano estratégico de marketing.  

Como se verá, e por força do tema ser similar (foco no meu percurso profissional e pessoal) 

tem muitos pontos de contacto com este Relatório Profissional. Penso ser interessante 

deixá-lo, aqui, como anexo, até por conter uma outra experiência não incluída no relatório, e 

recomendações de pessoas que comigo trabalharam ou que foram meus docentes, 

explicitando assim qual a minha “reputação” e reforçando os conteúdos deste relatório. 

Entre as recomendações, as de economistas Ernâni Lopes, João César das Neves, Daniel 

Bessa, e de (ex-)membros do Governo, como Augusto Santos Silva, Nuno Severiano 

Teixeira ou José Ferreira Gomes, além ex-colegas e chefias, nacionais e estrangeiros. 
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