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Estabilidade

Da nossa parte apresentamos
a Revista de Partes
Nasce uma publicação, que se pretende de opinião.
Opinião sobre um tema que será sempre comum a todos
que dele retiram a sua perspectiva e dela dão parte.
Sob a marca Perspectiva, a Revista de Partes pretende
partilhar os diferentes lados dessa mesma temática.
Nasce uma publicação cheia de emoções e de orgulho
dos que dela fazem parte.
Quando aqui pensamos em perspectiva, não vamos
logicamente por um conceito técnico da geometria
descritiva.
Pensamos, por norma, na nossa opinião sobre determinado assunto, no nosso ponto de vista, na forma
como o olhamos e como se nos coloca face às nossas
sensibilidades.
Abordamos sempre o tema escolhido, do mais banal ao
que mais dificilmente nos atrevemos a analisar, sempre
de acordo com o nosso substrato, com várias interferências dos momentos, da nossa pré-condição, ou de outros
factores (ir)relevantes.
Cada Observador, porque único, reflete a realidade do
seu ponto de vista, de acordo com a sua própria percepção e análise, partindo da substância que forma o seu
conhecimento, da sua sensibilidade, com algum factor
aleatório momentâneo e conforme o seu próprio posicionamento pessoal.
Acreditamos num projecto clássico, a revista em papel de
imagem cuidada, com design moderno aliado à sobriedade, mas com toda a tecnologia a acompanhar, estamos nas redes sociais, temos um site responsivo, dinâmico e permitam-me a imodéstia – fantástico!
Acreditamos todos nós, que vale a pena sonhar e criar.

Acreditamos todos que somos PARTES, e que as PARTES
fazem mesmo o todo, esperando que com a emoção de
uma primeira vez, poder fazer parte da vida do leitor.
Acreditaram em nós os inúmeros parceiros que nos
acompanham na estreia, marcas de prestigio, empresas
inovadoras, muitas ligadas ao espirito dinâmico, empreendedor e proactivo que queremos ver associado.
No princípio falamos de Estabilidade. E de Instabilidade.
Queremos que as Partes, tão diferentes, partilhem da sua
(in)estabilidade.
Destrinçar e lançar o debate. Colocar ao leitor as diferentes formas de interiorizar a Estabilidade, quer analisando, quer criticando as suas implicações negativas, quer
enaltecendo as suas virtudes. Tudo isso e o seu oposto.
A amplitude das opiniões, as diferentes sensibilidades,
a diversidade dos intervenientes enriquece o projecto
tornando-o numa diversificada abordagem em cada
edição, abarcando as opiniões de uma geração dinâmica
e informada, formada e opinativa, preparada e activa. Em
cada área procurámos a diferença.
Partes de tão diferentes profissões, sensibilidades e
perspectivas, quase que, uma amálgama de Partes.
E o que faz uma amálgama de gente, (que de todo, não
tão amálgama assim), numa mesma revista?
Simples, cada um faz a sua PARTE.
Maria José Coutinho
Diretora

(texto escrito sem adesão ao acordo ortográfico)
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ANA FILIPA NUNES

JORNALISTA

Perspectiva
da ESTABILIDADE
ou instabilidade
ESTOU HABITUADA E TREINADA A ESCREVER SOBRE FATOS, RELATAR HISTÓRIAS,
DESCREVER ACONTECIMENTOS E MODERAR OPINIÕES. ESTE DESAFIO SOBRE A
“PERSPECTIVA” DA ESTABILIDADE OU INSTABILIDADE NESTA MINHA ÁREA QUE É
A COMUNICAÇÃO LEVOU-ME A REFLETIR SOBRE AS MUDANÇAS. MUDANÇAS QUE
EXIGEM MAIS RAPIDEZ, PROMOVEM UMA MAIOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO E
PROVOCAM MUITAS VEZES ALGUM SENTIMENTO DE INSTABILIDADE, MESMO NAS
MAIS ESTÁVEIS ESTRUTURAS.

S

ou jornalista desde 2005 e em 12 anos
muito mudou. Falo principalmente do
que conheço melhor, do universo televisivo, que alia cada vez mais o digital, que
por sua vez reúne a escrita, a fotografia, a opinião,
as redes sociais, a imagem e tantas outras coisas.
Entre colegas temos essa percepção, mas nem
sempre existe tempo para parar e refletir sobre as
mudanças e os novos caminhos. Sabemos sim que
“está a mudar” e rápido.
Um dos melhores exemplos disso mesmo é
como hoje chegamos às pessoas, como mostramos
os acontecimentos que marcam o mundo. Grande parte das vezes é em direto e ao segundo que
a informação chega aos smartphones, aos tablets,
aos computadores, às redes sociais. Temos mesmo
“alertas” que nos permitem filtrar o que mais gostamos de seguir ou de ver.
Sou da opinião que estamos numa grande revolução digital e que nesta altura tudo é possível,
tudo é testado. Pela primeira vez assistimos a uma
participação ativa e imediata do telespectador, do

leitor, do seguidor que muitas das vezes faz parte da notícia ao ser “repórter” do acontecimento.
Envia mesmo para redações imagens, vídeos e relatos sobre um determinado assunto que acabou
de assistir.
Lembro-me de vários atentados que recentemente, e pelas piores razões, marcaram as notícias dos jornais europeus. Nestas alturas não há
tempo para uma equipa de repórteres deslocar-se
até ao local para diretos na hora. Mas as emissões
prosseguem e com conteúdos. A solução passa por
encontrarmos de imediato portugueses que estiveram presentes nos palcos do terror para obter
informações. Devido às redes sociais rapidamente conseguimos descobrir quem sobreviveu aos
ataques e colocá-los ao telefone, em direto, ainda
com a emoção do que acabou de testemunhar.
No mês passado, em Estocolmo, uma portuguesa relatou em direto de uma janela o que via na
rua. Por momentos ficou assustada ao ver um grupo de pessoas a fugir. Ficou sem palavras e pediu
desculpas pela emoção que estava a viver e a sentir.
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Há também cada vez mais reportagens feitas por
profissionais com conteúdos enviados pelo público ou por conteúdo colocado nas redes sociais.
Parece que começamos a ficar habituados a consumir informação “jornalística” por quem está
mais próximo do acontecimento, mesmo que o
relato não seja de profissionais treinados. Esta
mudança implica alterações na forma como olhamos para a informação. As imagens mesmo com
pior qualidade são de imediato lançadas, a notícia
é mastigada em direto, e a “última hora” é cada
vez mais valorizada. Obviamente que os jornalistas querem lançar o mais rapidamente possível os
assuntos e em primeiro lugar. Mas que “instabilidade” na objectividade e no rigor dos factos pode
provocar? Qual o valor a pagar? Será que ficamos

mais informados ou é, como alguns dizem, apenas
sensacionalismo?
Acredito que não existem respostas absolutas e
estas podem até ser diversificadas. Mas uma coisa
sabemos que o digital veio para ficar, que a forma
como consumimos televisão e a informação mudou imensamente nos últimos anos e vai mudar
cada vez mais nos próximos que seguem. Não parece que exista uma bola de cristal que indique o
melhor caminho. Mesmo assim, acredito que haverá sempre espaço para o jornalismo responsável
e acredito que vão ser encontrados mecanismos
para garantir a qualidade dos conteúdos. Citando um colega meu: se fosse fácil nós não seríamos
precisos e nem estaríamos aqui! O futuro que agora parece “instável” o dirá! E

2017 Estabilidade

7

ANA SEQUEIRA

ARTISTA PLÁSTICA

ESTABILIDADE

NÃO HÁ PRINCÍPIO DEFINIDO PARA A HISTÓRIA ENTRE ARTE E A IDEIA DE ESTABILIDADE.
PARA NÃO IR MAIS ATRÁS, A ANTIGUIDADE CLÁSSICA, COM INÍCIOS NO SEC.VI A.C.,
ESTABELECEU COMO INQUESTIONÁVEIS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: A HARMONIA, A
PROPORÇÃO, O RIGOR E O EQUILÍBRIO.
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Ana Sequeira ARTISTA PLÁSTICA

E

stes são os cânones da linguagem artística, na busca pela suprema aspiração, pelo
belo, pelo Bem. Os elementos que compõem o objecto artístico concorrem em
igualdade de circunstâncias, todos válidos, construindo anonimamente um todo, que é maior que
as partes.
Muito mais tarde (séc XVIII) e por oposição
a estes valores, surgiu o Romantismo como corrente artística e filosófica. Aqui, mandam outras
regras: o gosto pelo exótico, a exaltação do individualismo, as formas orgânicas, a busca do onírico e do grotesco.
A arte deixa de se querer certa, proporcional,
estável.
A arte quer-se exótica, egocêntrica (nesse sentido), instável.
Nada na vida é completamente assim ou assado,
muito menos na arte, mas pondo as coisas de uma
forma completamente primária e redutora, tenho
esta tendência, que entra quase no campo moral:
- O estável é bom e belo.
- E o instável é mau e feio.
Por exemplo, eu não gosto da Casa da Música.
Não entendo aquele edifício, estou sempre perdida porque não há referências hierárquicas entre os
espaços, o meu corpo tende a inclinar-se numa tentativa de andar paralelo às paredes, para não falar
no medo de ser apunhalada a qualquer momento

por uma esquina bicuda. É uma relação difícil entre
o corpo e o edifício que, a meu ver, só advém da sua
forma vaidosamente insólita e instável.
Ora se a estabilidade, a harmonia e a ordem são
instrumentos para alcançar o sublime, a INstatabilidade serve ( e muito!) para a valorização da outra.
Nada mais mágico do que aquela pala maravilhosamente flutuante entre dois blocos firmes que a
do edifício do pavilhão de Portugal do Siza Vieira.
Sabedoria infinita no desenho, jogo magistral
destes dois elementos.
Firmeza e desmaio.
Da minha parte, deixo aqui um registo uma peça
minha chamada “Bancos Brancos” feita em 2014
Trabalhei um bloco monolítico maciço. Firme,
estável, sem percalços. Daqui, subtraí matéria e
nela esculpi 4 cadeiras.
As cadeiras estão inclinadas, vertiginosamente
instáveis para aquilo que é suposto ser uma cadeira,
isto é, assento, encosto, poiso. O corpo da cadeira tem mais duas pernas que o humano. Estamos
100% mais estáveis sentados, também porque mais
próximos do centro de gravidade.
Quis explorar o insólito aspecto da cadeira, esculpida do bloco monolítico, símbolo inquestionável
de estabilidade, estar pendurada, fragilizada, por
um fio...
A querer escapar.
É que ninguém quer para si só estabilidade. E
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CARLOS MIGUEL REBOCHO

ADVOGADO

QUIETUDE

SOLETRO ESTA PALAVRA.
SINTO-LHE O SABOR ENQUANTO ELA FLUTUA NA BRANCURA DA PÁGINA.
CUSTA-ME PERTURBÁ-LA.
É COMO ACORDAR UM CÃO DO SEU SONO MEIGO.
BUSCO NA MEMÓRIA ALGUNS MOMENTOS DE QUIETUDE.
HÁ UM QUE ME SURGE, DE IMEDIATO.

T

percebeu-o bem.
O Mundo tornou-se ensurdecedor. A vertigem
da informação, as imposições de comunicabilidade permanente e as ilusões de realização plena
tornam, a cada dia, mais difícil a possibilidade de
apaziguamento. Na maior parte das sociedades, as
religiões recuam e, em muitos casos, é cavado um
vazio tremendo de vivência espiritual. O Homem,
enredado na miríade de tarefas do seu quotidiano,
robotiza-se a ritmo acelerado. Vivem-se longos
períodos da vida sem que exista a capacidade de
compreender o sentido profundo dos acontecimentos, em nós e nos outros. Quando muito, é
adiante que se percebe o que “realmente” aconteceu. A sede de intensidade ajuda a compreender
a prática crescente de desportos de limite, bem
como as transgressões sociais em pessoas supostamente “integradas”.
Alguns ensaístas defendem que um certo novo
conservadorismo decorre, justamente, da inconstância dos tempos. O Homem anseia pela mudança, mas não dispensa amarras. O ocidente tem vindo a aprender com a estética oriental, sobretudo,
com a japonesa, um certo culto pela simplicidade.
O desenho limpo remete-nos para uma tranquilidade de que as formas complexas nos apartam. A
tentação de ocupação do vazio continua, no entanto, a ditar a cultura mainstream.

enho o sol içado sobre mim. O caminho é bordejado por aquele azul férreo,
cor-de-profundidade, que apenas nos
Açores existe. À beira da estrada, em cal
imaculada, vejo uma paragem. Relembro o aviso
dos ilhéus: o transporte, aqui, passa a partir de uma
certa hora; não a uma hora certa. O banco defronta o mar e despreza a estrada de asfalto, que parece lançado de fresco. Sento-me. Espraio o olhar
naquele horizonte puríssimo, pictórico, geométrico. Pouco tempo depois, um ancião aproxima-se.
Senta-se, com leveza, no extremo. Por respeito, levanto-me e simulo o erguer de um chapéu imaginário. Tento iniciar uma conversa de circunstância.
Com um sorriso limpo no rosto crestado, o velho
diz-me apenas: “Não temos que falar. Só me sentei
para fazer companhia. Podemos só olhar pro mar.”
E ali quedámos, naquele camarote, com o vento
a enfunado nas roupas. Volvido algum tempo, o
transporte chegou. Levantei-me; agradeci com
uma suave vénia. Parti. Jamais o veria.
A meditação, para as gentes da cidade, costuma
ser demasiado intelectualizada, ao vir embrulhada
em doutrinas espirituais ou em elaboradas correntes de pensamento. Os aldeões - como aquele velho açoriano - sentem um apelo primordial do silêncio. Eles são contempladores natos, para quem
o silêncio tem a naturalidade de um sopro. Torga
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Falta-nos atrair, de novo, o silêncio.
Lembro-me de a minha Avó Emília me aconselhar a visitar simples capelas anónimas, em preterição de catedrais imponentes. E também para o
fazer, sempre que possível, em solidão. O que diria
ela ao contemplar o trabalho que o artista plástico
Michael Biberstein idealizou para a Igreja de Santa Isabel, em Lisboa? Um laico que imaginou um
céu acrílico sobre uma igreja barroca, pintado já
depois de o autor partir. A meu ver, o mais notável
da obra, será o facto de criar uma imagem propiciadora de uma espiritualidade, sem estar agri-

lhoada a credos específicos, pese embora se insira
num espaço consagrado ao cristianismo católico.
É quase como se a igreja, do ponto de vista simbólico, não tivesse tecto algum.
O Mundo de hoje impõe a busca de novos modos de espiritualidade. Por vezes, mais do que a
importação de doutrinas longínquas, talvez nos
faça falta uma vivência mais afeiçoada à singularidade de cada um.
A primeira edição da revista “Perspectiva” é consagrada ao tema “Estabilidade”. Num mundo em
mudança constante (que não, necessariamente, em

2017 Estabilidade

13

Ilustração: Luísa Salvador

Carlos Miguel Rebocho ADVOGADO

ter) respostas definitivas. Um dos maiores riscos de
hoje é, inegavelmente, o de sermos consumidos por
temas circunstanciais, que nos consomem fôlego,
criatividade e capacidade de raciocínio, sem que
nos seja devolvido qualquer contributo estrutural
para o nosso saber-viver. Filtrar, depurar e abstrair
poderão vir a ser os verbos dominantes do futuro.
Os problemas, as questões, os dilemas perenes também podem ser um precioso referente de estabilidade. Sem o seu mistério, a vida seria destituída de
qualquer sentido, emoção e intensidade.
Talvez a verdadeira forma de fazer jus ao tema
desta edição, fosse a pura abstenção de escrita.
Já que não o fiz, junto-me, agora, ao silêncio. E
dedico este breve texto a um velho açoriano, que
me ensinou a sua quietude. Tal como ele, olhemos,
apenas, pro Mar. E

evolução), esta é a minha visão do único território
estável: o Espiritual, por nos permitir, tal como
ao centeio no Alentejo, ondular sem quebrar a
raiz. Numa das suas últimas entrevistas de rádio,
Manoel de Oliveira, naquele tom de Homem dos
Tempos, explicou que os seus longos planos (tantas vezes satirizados) eram imprescindíveis para
o seu Cinema, porque existe um estado contemplativo que só a espera permite atingir. O decano
realizador disse também que o Homem se mantém inalterado quanto ao essencial, apenas tendo
evoluído a tecnologia. O homem, esse, defronta-se
com as questões que já interpelavam os seus ancestrais.
Ora, a nossa estabilidade existencial é perturbada
por tudo quanto nos aparta das grandes questões,
para as quais nunca teremos (nem quereríamos
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equipa médica altamente reconhecida
highly recognized medical team

A Fisiogaspar é reconhecida como um centro de saúde e bem-estar de excelência, uma referência tanto
a nível nacional como internacional. Conta com uma
equipa de profissionais altamente qualificados e com
uma genuína capacidade de cuidar da saúde e bem-estar dos seus clientes.

Fisiogaspar is recognised as one of the top health
and wellness centres in the country. A benchmark,
both nationally and internationally, the centre boasts
a team of highly-qualified and experienced professionals, who pride themselves on providing their
customers with the very best care and well-being.

Investimos na contínua formação dos nossos profissionais e na aquisição das mais recentes e eficazes
tecnologias pensadas para oferecer o máximo conforto, tranquilidade e confiança para o nosso cliente.

Fisiogaspar continuously invests in staff training,
as well as the most effective, cutting-edge technologies and procedures designed to offer maximum
comfort and peace of mind.

Enquanto espaço de inovação e desenvolvimento
apostamos na investigação científica realizando estudos de eficácia e aperfeiçoando técnicas de tratamento de forma única e exclusiva.

In the areas of innovation and development, we also
invest in scientific research, undertaking efficacy
studies and perfecting unique and exclusive treatments.

este é o nosso ADN

it is in our DNA

as mais recentes técnicas de spa e beleza
the latest spa and beauty techniques

os tratamentos de fisioterapia mais eficientes
the most efficient physiotherapy treatments

PORTUGAL
Morada Address
Avenida Estados Unidos da América, 2C
1700-174 Lisboa
Telefone Phone

00351 217 279 000

www.fisiogaspar.pt
fisiogaspar@fisiogaspar.pt
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acompanhamento único e exclusivo em ginásio
unique and exclusive gym coaching for sports

piscina de hidroterapia adaptada para neurologia
hydrotherapy pool designed for neurological injuries

sala de formação disponível
multipurpose room to rent

ANGOLA
Morada Address
Rua Comandante Ché Guevara, 105A
Maculusso - Luanda
Telefone Phone
00244 222 332 357
www.fisiogasparangola.com
info@fisiogasparangola.com
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CLEIA ALMEIDA

ACTRIZ

?

a ESTABILIDADE
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OH FILHA! COMO VAIS FAZER? E A ESTABILIDADE? PENSASTE NA ESTABILIDADE?
QUERIDA NETA...TANTAS PROFISSÕES...
PODIAS SER MÉDICA, ADVOGADA... AGORA PALHAÇA??!!
ENTÃO E ESTABILIDADE?
PRONTO, JÁ SABEM...
NÃO ESPEREM ESTABILIDADE DE HONORÁRIOS, NEM DE TRABALHO...
ESCOLHESTE A PIOR PROFISSÃO DO MUNDO. AGORA ARRANJA-TE.
DEVIAS TER PENSADO JÁ NA ESTABILIDADE...
E FILHOS? PENSASTE ALGUMA VEZ EM CASAR E TER FILHOS?
É QUE COM ESSA PROFISSÃO... QUER DIZER... É UMA PROFISSÃO, NÃO É?
E NÃO A PREOCUPA O FACTO DE SER TÃO INSTÁVEL?

N

REFIRO-ME Á SUA PROFISSÃO, CLARO...

ão seremos nós mesmos os primeiros a pensar nisso?
Na estabilidade? Pois claro que sim. Embora pensemos:
são milhares de músicos, actores, escritores, tradutores,
cantores, bailarinos, coreógrafos, encenadores, realizadores. Se todos nós pensássemos na maldita estabilidade, não havia
praticamente arte em Portugal. Acham que a Paula Rego não pensou na estabilidade? O Manoel de Oliveira? O Luis Miguel Cintra?
A Amália?
Todos eles tiveram os seus percursos artísticos, a sua formação, a
sua família, os seus filhos. Sempre, mas sempre maltratados. Maltratados no sentido em que se não trabalhavam, não comiam. Assim
continuamos. Não quero fazer política (os meus pais sempre me
disseram que era perigosa) mas sim uma reflexão. Férias pagas,13º
mês?? Ah Ah Ah. Baixa? Contratos de trabalho com segurança social incluída? LOL. Subsídios de doença? LOL LOL.
Muitos beijos e abraços, mensagens no facebook, instagram, fotos
e autógrafos, piropos na rua e entradas em discotecas. Assim somos
nós pagos nos meses, às vezes anos sem trabalhar.
E sabe tão bem. E
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CRISTINA NÓBREGA

FADISTA

ESTABILIDADE

EM VIAGEM COMENTEI COM A MINHA FILHA RAQUEL QUE TINHA DE ESCREVER
UM ARTIGO SOBRE ESTABILIDADE. FARTOU-SE DE RIR E DISSE QUE, SEM
DÚVIDA, ERA UM EXCELENTE TÓPICO PARA MIM. ACHEI GRAÇA À IRONIA.

F

alar de estabilidade num tempo onde
tudo se passa à velocidade máxima, é
árdua tarefa, e remete-me, sem saber
porquê, à infância. Pensei nas férias de
outrora, no tempo infinito quando viajávamos
oito horas para chegar à Costa Alentejana, no
meio de malas e cantávamos. Pensei no arrozdoce que a mãe fazia ao fim de semana e que hoje
recordo com imensa ternura pelo valor simbólico
de carinho, amor e estabilidade, e do tal tempo
infinito que talvez só exista na infância.
Os anos passaram velozes e estes tempos têm
qualquer coisa de fim de mundo que nos tira
a paz aos dias. É o tempo da voracidade e da
ganância que nos remete para uma vida de pura
sobrevivência e nos deixa tão longe daquilo que
conta e interessa verdadeiramente, numa espiral
que não nos tem deixado quebrar o ciclo, ‘porque o poder sabe muito bem o poder que tem’.

Será que os portos-seguros desapareceram?
Contemplo a complexidade e a fragilidade humanas nestes dias onde reina o medo, a injustiça,
a insegurança e uma forte e generalizada apreensão em relação ao futuro. Os conflitos globais, a
tragédia das alterações climáticas, a sociedade do
dinheiro e da indiferença, do sucesso de alguns,
poucos, conquistado tantas vezes à custa de degradação de valores humanos e, sobretudo, os corruptos, esses adoradores de si mesmos, como lhes
chama o Papa Francisco, continuam desregulados,
livres e felizes, minando e destruindo. O mundo
tornou-se um lugar perigoso onde controlamos
tão pouco e nos sentimos sós e desamparados,
pese embora este pequeno país ainda se encontrar
numa situação privilegiada. Pergunto-me se ainda
haverá lugar à esperança? Podemos construir um
mundo novo e mais equilibrado onde o ser humano conte? Será a derradeira utopia?
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Cristina Nóbrega FADISTA

Os indícios dizem-nos que não caminhamos
para a estabilidade, contudo, e apesar disso, a possibilidade da mudança está dentro de cada um de
nós. A vida, essa, continua a surpreender a cada
passo e a valer a pena com inúmeros oásis e caminhos que vale a pena percorrer.
Do ponto de vista da fadista que sou creio que a
estabilidade é uma quimera. Entendo que a criatividade e o ‘cantar com as vísceras’ parte da inquietação, da angústia, do inconformismo, da raiva, da
ternura e sobretudo do amor, da partilha do belo.
Alguém me escreveu há dias dizendo para cantar,
cantar muito para me aproximar da minha essência um pouco trágica, sendo nessa proximidade
que melhor transmito o que tenho para dizer. A
alguns faço felizes, esse é o sucesso que procuro.
O derradeiro privilégio é conseguir algum tempo de qualidade com a família, estar próximo da
natureza e da sua energia vital, dançar, cantar, ler,
estabelecer pontes entre mim e os outros, desfru-

tar das coisas simples e encontrar um espaço de
tranquilidade que às vezes me falta.
Pela minha parte, continuarei a sonhar com o
tempo infinito onde cabe o silêncio, a reflexão e a
alegria sempre renovada de estar viva e de cumprir
o fado que me cabe. E
Citando William Blake
em ‘’Auguries of Innocence’’:
‘’To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.’’
’
Ver o mundo num grão de areia
e um céu numa flor silvestre
ter o infinito na palma da mão
e a eternidade num minuto’’.

A autora do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico
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Os novos significados
da palavra

ESTABILIDADE

NOS PRÓXIMOS ANOS DAS NOSSAS
VIDAS E DEVIDO AOS NOVOS
CONTEXTOS E AOS NOVOS DESAFIOS
EXISTENTES A NÍVEL GLOBAL, NÃO
VAI HAVER ESTABILIDADE, MAS
SIM INSTABILIDADE E MUITA. NÃO
PRETENDO COM ISTO, FAZER O PAPEL
DE CAVALEIRO DO APOCALIPSE E
DA DESGRAÇA, PELO CONTRÁRIO,
PRETENDO SIM MOSTRAR AO LONGO
DESTE CONTRIBUTO, QUE APESAR
DE TUDO, EXISTE UMA ESPERANÇA,
EXISTEM CAMINHOS E EXISTE FUTURO,
NÃO SÓ PARA AS ACTUAIS GERAÇÕES,
COMO PARA AS SEGUINTES E
INCLUSIVAMENTE AS ANTERIORES,
SENDO QUE ESTAMOS TOTALMENTE
DEPENDENTES E APENAS ISSO, DA
ATITUDE QUE VAMOS QUERER TER AO
LONGO DA NOSSA VIDA. COMO DIZIA
ALAN KAY, “A MELHOR FORMA DE
PREVERMOS O FUTURO, É SERMOS
NÓS A CRIÁ-LO”.
POR ISSO MÃOS À OBRA.
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A

palavra estabilidade vai adquirir um
novo signficado no léxico mundial,
ou seja, falar de estabilidade vai significar a caracterização de um padrão
de instabilidade permanente ou constante, passo a
explicar, as séries temporais vão demonstrar que os
comportamentos instáveis de Nações, Governos,
Mercados, Empresas, Familias, e Pessoas, vão impactar de forma definitiva a vida tal como nós a conhecemos hoje, logo a instabilidade vai ser o novo
pano de fundo do filme da nossa existência, assim
a história dos seres humanos, nos próximos tempos,
vai ser escrita com base num conjunto de factos,
acontecimentos e eventos que são reveladores de
uma “estabilização da instabilidade”. Posso afirmar
de forma segura, que infelizmente não vamos ter o
sossego que muita gente gostaria para as suas vidas,
porque estamos e vamos continuar a viver num dos
períodos mais difíceis que a humanidade já atravessou, a sensação de medo e a sensação de incerteza
estão mais fortes do que nunca, a ansiedade entrou
de forma silenciosa mas letal nos mapas emocionais
de todos nós, como se de uma arma se tratasse, a
incapacidade de prever o futuro (que na realidade
nunca se conseguiu prever), mas a alguma estabilidade existente na própria vida, fazia com que fosse
possível projectar as nossas expectativas e os nossos
sonhos no tempo direccionado para o futuro, faziámos isto connosco e com os nossos filhos, mas
hoje, esse simples exercício de eternidade, já não
é possível de ser feito, a imprevisibilidade surgiu
como uma tempestade mental que perturba, que
desassossega, que não deixa pensar, com uma agravante, é que a velocidade da vida, roubo-nos o nosso tempo interno, o nosso tempo familiar, o nosso

tempo do eu, esse precioso escultor de consciências,
e por fim a velocidade com que tudo acontece, roubou-nos a própria vida, roubou-nos as nossas reflexões, soprou os nossos referenciais, fez-nos perder a
nossa bússola, o nosso norte. Estamos assim a viver
aquele que é talvez o maior desafio das nossas vidas.
Antes de partilhar com vocês, as causas e as razões
que podem explicar estes momentos, gostaria de
recordar que este sentimento não é novo e já tem
sido experienciado por inteligências superiores
como Fernando Pessoa, através do seu homónimo
Ricardo Reis:
Temo, Lídia, o destino. Nada é certo.
Em qualquer hora pode suceder-nos
O que nos tudo mude.
R.R.
O comportamento errático e inconstante das principais váriaveis que impactam a nossa vida, é o resultado das consecutivas acções humanas erradas que
vimos a desenvolver ao longo das últimas decádas.
Percebemos agora que a mudança se tornou uma
constante, e que a nova estabilidade passa por saber
que tudo se apresenta instável e frágil como a própria vida. A estabilidade não deve ser um valor em
si mesmo, mas sim a consequência de um conjunto
de processos humanos, politicos e económicos, e o
meio para a concretização de objectivos maiores que
contribuam para o desenvolvimento social e humano. A estabilidade deve ser um “estado de coisas”
que permita à sociedade fazer o seu percurso na
escala da evolução universal, que na minha opinião
passa por atingir um novo patamar civilizacional,
com outro tipo de pressupostos e de valores.
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Se fizermos uma análise crítica e profunda do
mundo em que vivemos hoje, para percebemos as
razões deste fenómeno de instabilidade temos que
saber identificar os principais desafios existentes à
escala global, e saber reconhecer que os seres humanos está muito mal preparados para lidar com
eles. Senão vejamos:

posteriormente são trabalhados a nível de BIG
DATA, permitindo gerar conhecimento através do
desenvolvimento de modelos predictivos das nossas decisões e da nossa realidade, podendo apoiar
a gestão pública e privada e controlar tudo e todos.
6 - As novas Moedas: devido às inúmeras desconfianças e restrições dos processos transacionais
dominados pelos bancos, criaram-se moedas novas, as chamadas “cryptomoedas” de que os bitcoins são um exemplo. A tecnologia de blockchain
irá revolucionar esta indústria do chamado dinheiro programável.

1 - Dois novos alfabetos: será necessário possuir
capacidade de dominar a nova linguagem dos computadores (zeros e uns), tanto a nível de utilização
como de programação bem como a capacidade de
dominar o código da vida, o nosso DNA.

2 - Desenvolvimento da Tecnologia: será nos
próximos anos responsável pela maior revolução no
mercado de trabalho e por milhões de desempregados a nível global.

7 - Os novos impérios da inteligência: os países
que tiverem os melhores cerébros e maior massa
cinzenta (resultado de programas educacionais de
excelência e de qualidade de vida) serão aqueles que
irão dominar as linguagens digitais e do código da
vida (DNA) e como tal serão os novos senhores
do poder.

3 - Hipercompetitividade: a competição entre
empresas, entre mercados, entre nações e entre pessoas, tornou-se num jogo de uma exigência extrema, cruel, feroz e estonteante.
4 - Evolução da Medicina: Irá ter como consequência o prolongamento da vida humana até aos
100 e/ou 120 anos e os respectivos impactos nos
conceitos de reforma, e nas contas públicas devido
à potencial insolvência dos sistemas de segurança
social.

8 - A obsolescência da politica: o mundo mudou
tanto e em tão pouco tempo que os politicos tornaram-se totalmente obsoletos na gestão da coisa
pública, bem como a partidocracia. Os sistemas
politicos terão que dar lugar a um outro tipo de
mecanismos de intervenção na sociedade, a própria
democracia tem que ser inovada em todos os sentidos, com coragem e com determinação.

5 - Inteligência Artificial e os algoritmos de suporte à decisão: Todas as acções e opções humanas
são registadas em ficheiros e bases de dados, que

9 - Dividas Públicas insustentáveis: Não é mais
possivel gerar crescimento através da criação de dívida, uma nação não pode gastar mais do que aqui-
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“IT IS NOT THE
STRONGEST OF THE SPECIES
THAT SURVIVE, NOR THE
MOST INTELLIGENT,
BUT THE ONE MOST
RESPONSIVE TO CHANGE.”

competências fundamentais para o progresso civilizacional. Liderança não significa hierarquia, não
significa mandar, liderar actualmente significa tomar a iniciativa, inspirar, lutar, antecipar, motivar as
pessoas, qualquer pessoa pode ser líder.
A estabilidade vai ter que ser conquistada com
sangue, suor e lágrimas. No caso de Portugal, em
termos colectivos vamos ter que decidir em conjunto qual é o posicionamento que queremos adoptar
no jogo económico global e no jogo da competitivdade das nações, se queremos estar na primeira
liga ou queremos estar a meio da tabela. Para estarmos na primeira liga, como qualquer atleta de alta
competição temos que trabalhar arduamente com
os melhores, com disciplina, com ambição, temos
que querer muito, temos que ter uma estratégia global, temos que decidir de uma vez por todas o que
queremos ser enquanto nação, porque a verdadeira
liberdade só chega quando existe crescimento e geração de riqueza, senão nunca seremos verdadeiramente livres, e “failure is not an option”.
Conhecimento e Inovação são as chaves para a
descodificação do futuro, e as pessoas vão estar na
origem desta mudança de paradigma: a programação da evolução.

CHARLES DARWIN

THETERRITORYPROJECT.COM

lo tem, este é um principio básico da natureza humana, porque senão estamos a condenar um povo
ao sofrimento e à pobreza no futuro. Para haver
crescimento é necessário haver criação de riqueza
e para isso precisamos que as pessoas sejam empreendedoras, que tenham a ambição, a coragem,
a vontade, a capacidade de inovação, de fazer diferente, de arriscar, de mergulhar no desconhecido,
de almejar novos horizontes. O estado não é um
pai, apenas deve ser um arbítro. As pessoas são a
nação e a nação são as pessoas.
10 - Produtividade, Robótica e Internet of things (IOT): temos que ser capazes de fazer mais com
menos e para mais pessoas, robôs domésticos, robôs
industriais, drones, carros autonómos, transportes, electrodomésticos, wearables, relógios, TV´s,
Smartphones, etc, estão cada vez mais ligados entre
si e vão aumentar exponencialmente o número de
ligações à internet sem intervenção humana.

Nós os seres humanos, temos uma dificuldade
enorme em fazer a gestão da mudança, e a mudança
apresenta sempre dois lados, a oportunidade do devir e a dor do desapego, o entusiasmo do novo contrasta com a dor da perda, que mais não é do que arquivamento de hábitos e memórias no nosso cerébro,
isso implica que vamos ter aprender a reprogramar
o nosso cerébro, que é talvez o maior desafio que o
ser humano enfrenta hoje. As boas notícias é que é
possivel fazê-lo e com muito sucesso. E

A solução para estes desafios passa por uma revolução do eu, passa pela emergência de um novo
tipo de homem, que possua novas aptidões e novas
competências, que tenha a capacidade de aprender
e de desaprender, que seja capaz de lidar com a mudança constante, com a imprevisibilidade, que possua ética e valores humanistas, que privilegie a vida
em detrimento das ideologias, que deixe de viver no
referencial direita esquerda, ou no referencial liberais e conservadores, que seja capaz de ser resiliente.
No fundo tudo isto passa por conseguirmos ter um
olhar diferente do mundo, passa por termos a humildade de reconhecer que mudam-se os tempos e
consequentemente mudam-se as vontades. Temos
que saber reeducar os nossos desejos, reprogramar a
nossa vontade e a nossa capacidade de aprender, ter
a humildade de reconhecer que não sabemos tudo,
que existe sempre alguém melhor que nós e que
precisamos de ajuda para vencer na vasta complexidade da realidade em que vivemos.
Temos que ser os lideres da nossa própria mudança. A liderança vai ser cada vez mais uma das

Termino, evocando o poeta:
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
			
Luis vaz camões

THE BEST
PROJECT
YOU’LL EVER
WORK ON IS

YOU
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PERSPECTIVAS
GEOPOLÍTICAS

Os Conflitos Internos de 2017
É SEMPRE INGRATO DAR UMA PERSPECTIVA GENÉRICA DA ACTUAL SITUAÇÃO
GEOPOLÍTICA AO NÍVEL DE CONFLITOS. EM TERMOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL O
TEMPO É UMA VARIÁVEL DIFÍCIL DE EQUACIONAR. O MUNDO NÃO CONGELA. E, NUM
INSTANTE DE DECISÃO POLÍTICA, TUDO PARECE MUDAR. AINDA ASSIM, É IMPORTANTE
DAR UM PANORAMA GERAL DOS ACONTECIMENTOS, PARA QUE, JOGANDO DE NOVO
COM O TEMPO, POSSAMOS FAZER UMA ANÁLISE PROSPECTIVA. ESTE ARTIGO PROCURA
CUMPRIR ESSE OBJECTIVO, MESMO TENDO EM CONTA AS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES.

P

ara já, convém lembrar o leitor que,
apesar do clima de tensão geral, a primeira metade de 2017 termina sem que
nenhum Estado colocasse uma ameaça
existencial específica aos países europeus. É de
referir também que não ocorreram novas guerras
convencionais entre os Estados. E, tal como em
2016, a instabilidade violenta dentro dos Estados
– incluindo guerras civis e o terrorismo – têm sido
as ameaças dominantes. Até ao momento, cerca de
duas dezenas de Estados atravessavam um clima
de instabilidade violenta. Nos parágrafos que se
seguem daremos nota desses eventos, com algum
corpo analítico. No fundo, faremos um breve ponto de situação.

tínua entre várias potências do Médio Oriente.
No imediato vemos uma disputa de poder entres
duas principais potências que lutam por influência
regional – o Irão e a Arábia Saudita. Ambas usam
identidades religiosas como armas de arremesso
simbólico. Assim, podemos também dizer que há
uma guerra civil dentro do mundo islâmico, entre
xiitas (Irão) e sunitas (Arábia Saudita e outros Estados do Golfo).
Este conflito manifesta-se de duas formas. A
primeira é a tensão permanente entre as duas comunidades religiosas, que levou (ou influenciou)
três das oito guerras civis referenciadas no quadro
– no Iraque, na Síria e no Iémen. Entretanto, a
luta entre os dois ramos do Islão criou oportunidades para actores não-Estatais, como a al-Qaeda
e o DAESH, explorarem os vazios de poder deixados pelo conflito, tornando a estabilidade um
elemento impossível.
A outra forma de confronto assume-se com terrorismo jihadista, que atinge quer sunitas quer
xiitas. Por sua vez, o DAESH e as ramificações
da al-Qaeda influenciaram a instabilidade violenta de duas maneiras. Em países onde já havia
insurreições armadas de carácter jihadista/islamista, estes grupos contribuíram para o aumento

Principais Guerras Civis de 2017:
Por guerra civil entenda-se um conflito entre
facções armadas opostas, organizadas dentro de
um mesmo Estado, que controlam território e
exercem funções governamentais no território que
controlam.
Guerra civil no Médio Oriente
Este é de longe o conflito interno mais mortal e
violento da actualidade. Há uma guerra civil con-
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da ameaça, capacitando operacionalmente organizações locais. Assim foi no caso do Afeganistão,
da China, nas Filipinas, da Índia, do Paquistão, da
Somália, da Rússia, do Líbano, do Egipto (Sinai) e
da Nigéria. Em países onde não havia insurreição
ou subversão armada, estes grupos levaram a cabo
ataques com o objectivo de criar desestabilização.
Nos últimos meses estes objectivos foram cumpridos na Jordânia, na Turquia, na Argélia, na Tunísia, no Egipto (propriamente dito), em Marrocos,
no Bangladesh e em vários Estados europeus.

bases. E foi este processo que em Abril justificou o
bombardeamento norte-americano com a bomba
convencional mais potente do seu arsenal. Lembramos também que a subversão armada liderada
por Gulbuddin Hekmatyar acabou por se conciliar com o governo de Kabul. Ainda assim, até ao
momento, tal como em 2016, a sobrevivência do
governo afegão ainda é extremamente dependente
do apoio militar ocidental.
Iraque
As forças armadas iraquianas (com a ajuda
dos EUA e da Europa) e as milícias xiitas (com
apoio do Irão) têm vindo a conter a expansão do
DAESH, retomando alguns pontos estratégicos
ocupados pelos jihadistas – em particular as principais cidades da província de Anbar. A campanha
terrestre para tomar Mossul, a Norte do Iraque, foi
iniciada em Outubro de 2016. A batalha prossegue lentamente com conquistas rua a rua.

Afeganistão
Os talibãs mantiveram o controlo da maior parte
das zonas rurais do Afeganistão, onde exerceram
funções-chave para o governo local. Durante a
ofensiva, em meados de 2016, os talibãs tomaram
a cidade de Kunduz, pela segunda vez em dois
anos, e ameaçaram controlar também outras capitais provinciais. Os talibãs controlavam pelo menos 100 dos 400 distritos administrativos. Além
disso, Kabul sofreu um aumento no número de
ataques, indicando um lento, mas constante, declínio na segurança. Até ao momento, a ramificação do DAESH no Sul da Ásia não interveio no
Afeganistão, muito embora esteja a desenvolver

Síria
Em 2017 os desenvolvimentos mais significativos na guerra civil síria foram a consolidação do
envolvimento russo na região, a libertação de Alepo e a incursão turca no Norte do país.
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Iémen
A guerra civil no Iémen dura há cerca dois anos.
Resultou, entretanto, na fragmentação do Estado.
Os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, mantiveram Sanaa e todo o Noroeste. As forças do governo, apoiadas por uma coligação liderada pela
Arábia Saudita, mantiveram Áden e a região Sul.
O DAESH e a al-Qaeda da Península Arábica
continuam a representar uma ameaça para ambas
as facções na guerra civil. Surgem como contrapoder. Neste momento a guerra civil encontra-se
num impasse.

de Janeiro, as tropas de Haftar conseguiram finalmente o controlo da maior parte de Bengasi para
o governo de Tobruk.
Ucrânia
Os rebeldes ucranianos apoiados pelos russos, na
região bipartida a leste da Ucrânia, conseguiram
manter o seu reduto. O conflito, entretanto, parece congelado. O governo ucraniano insistiu que
as regiões rebeldes pertenciam à Ucrânia. Porém,
não têm capacidade militar para as reaver. A linha
da frente manteve-se essencialmente estável e o
cessar-fogo de 2015 foi posto em causa durante o
Inverno de 2016/2017.

Líbia
A morte de Khadafi levou a que a Líbia se tornasse num Estado falhado dividido entre três
governos. a Líbia tem três administrações governamentais. Há uma facção pró-al-Qaeda, fundida
com o Governo de União Nacional. Trata-se de
um governo provisório proposto para a Líbia, sob
a égide do Conselho de Segurança da ONU, que
tem sede em Trípoli. Esta estrutura deveria ajudar
a reunificar o país, pôr fim à guerra civil e deter
as ondas de refugiados e migrantes da Líbia para
a Europa. Note-se que não fez nenhuma dessas
tarefas. O seu controlo não se estende além de
Trípoli, e conta com o apoio de algumas milícias
tribais no oeste da Líbia. Há também um governo
de matriz jihadista, afiliado ao DAESH, que administrou Bengasi até há pouco tempo – a terceira
cidade bastião dos jihadistas do DAESH, depois
de Mossul (Iraque) e Raqqa (Síria). Por fim, há o
governo da Câmara de Representantes da Líbia,
ou Câmara dos Deputados, reconhecido internacionalmente, e que está instalado em Tobruk (zona
leste). É um órgão legislativo, cujos representantes
são maioritariamente liberais. Assumiu o poder a
4 de Agosto de 2014, na sequência de uma eleição de 25 de Junho de 2014. Estiveram associados
ao Governo de União Nacional, mas terminaram
essa associação no ano passado. O seu domínio
sobre a Líbia é também bastante limitado.
O governo sedado em Tobruk nomeou Khalifa
Haftar, que viveu nos cerca de 20 anos nos Estados Unidos, para dirigir as forças militares no
Leste. Este contingente inclui remanescentes da
Força Aérea da Líbia. Desde 2014, quando Haftar lançou a Operação Dignidade (contra grupos
armados jihadistas em Bengasi e no leste do país),
que a maior parte das acções de Haftar têm sido
para derrotar os islâmicos e jihadistas em Bengasi
e tomar os campos petrolíferos próximos. No final

Sudão do Sul.
Houve algumas escaramuças que ocorreram no
Sul do Sudão. Todavia, ainda são inconclusivas
para tentar perceber o nível de luta pelo poder entre as tribos da região.
Principais Subversões
Armadas/Insurreições de 2017:
As subversões armadas/insurreições permaneceram activas, tal como nos últimos anos. Mas, até
ao momento, nenhuma garante a possibilidade de
se transformar num movimento que possa derrubar um governo. Ou seja, ainda não chegaram à
fase de guerra civil. Houve vários ataques terroristas, mas que, invariavelmente, resultaram em
medidas de segurança interna mais severas e rigorosas. Neste artigo referir-nos-emos ás três mais
proeminentes.
Índia-Caxemira
Os separatistas militantes no estado indiano de
Jammu e Caxemira têm atacado agressivamente, e
com algum sucesso, zonas de segurança indianas.
As condições agravaram-se significativamente em
meados de 2016, quando as forças armadas indianas mataram um conhecido líder militante. Caxemira respondeu com o maior bloqueio económico do estado dos últimos 20 anos. Em repostas,
houve protestos e as manifestações diárias. Alguns
destes manifestos traduziram-se em ataques contra as bases indianas por militantes que se infiltraram da Caxemira paquistanesa. É interessante ver
que, politicamente, os líderes paquistaneses começaram a referir-se aos militantes e manifestantes
de Caxemira como combatentes da liberdade,
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inclusive nas Nações Unidas em Setembro. Esta
condição de apoio leva a que se possa considerar
uma possível transição de conflito de subversão
armada para um conflito entre Estados.

CONFLITOS INTERNOS 2016/2017
Guerras Civis - 9
Afeganistão
Iémen
Iraque
Líbia
Síria
Somália
Sudão do Sul
Ucrânia
“Guerra civil” no Médio Oriente

Paquistão
Desde 2016 que o Paquistão tem implementado
a sua política estatal de apoio aos insurgentes na
Caxemira indiana e no Afeganistão. Essa política
teve consequências. Grupos islâmicos militarizados de Pachtuns continuaram a ameaçar a segurança na fronteira com o Afeganistão. Por sua vez,
separatistas do Balochistão põem em causa a segurança no Sudoeste do Paquistão. Nenhum dos
dois grupos constituiu ainda uma séria ameaça
para o governo do Paquistão. Porém, criam uma
atmosfera de insegurança e forçaram as forças armadas paquistanesas a focar mais a sua atenção a
operações de segurança interna, no que diz respeito a operações anti-indianas. Entretanto, Paquistão também empenhou cerca de 80 mil militares e
elementos das forças e serviços de segurança para
proteger o recente Corredor Económico China
-Paquistão.

Subversão Armada / Insurreição - 19
Birmânia - Tribos Birmanesas
China - Uigures
Colômbia - FARC (terminado)
Egipto - Daesh, Sinai
Filipinas - Frente de Moro
India - Caxemira
Irão - Balochistão e Curdos
Israel - Hamas e Hezzbollah
Líbano - DAESH
Mali - Tuaregues e Jihadistas da Al-Qaeda (Magrebe Islâmico)
Moçambique - RENAMO (fase inicial)
Nigéria - jihadistas do Boko Haram
Paquistão - Balochistão
RD Congo - Oposição J. Kabila (fase inicial)
Rússia - Chechenos)
Sudão - Darfur)
Tailândia - Movimentos Islamistas
Turquia - Curdos, Jihadistas e Marxistas-Leninistas
Uzbequistão - Movimentos Islamistas

Nigéria
Soldados de cinco estados da África Central,
com apoio militar norte-americano e francês,
estão a conseguiram reduzir as acções do Boko
Haram (agora com o nome o Wilayat al Sudan
al Gharbi - Província Estado Islâmico na África
Ocidental), a um problema de criminalidade organizada localizado no Nordeste da Nigéria. Vários milhares de soldados chadianos e camaroneses formam o núcleo das desta força multinacional
contra o Boko Haram. Os elementos do exército
e da força aérea da Nigéria também integram o
grosso desta força. No entanto, os jihadistas vão
tendo cada vez mais apoiantes locais e mantem
a capacidade levar a cabo ataques periódicos para
obter mantimentos ou para mostrar que ainda
têm capacidade operacional. Para além do Boko
Haram, também tem havido um crescendo de
violência no Sudeste da Nigéria. Os últimos ataques na região, reivindicados pelo recentemente
criado Niger Delta Avengers.

forças de carácter subversivo ocuparem lugares cimeiros. Este tem sido o grande assunto no âmbito
da segurança internacional. Por outro lado, há que
ver também que a mudança estratégica mais pronunciada nos últimos meses foi que o Ocidente
(em particular os EUA) se tornaram menos relevantes na resolução de problemas de segurança ao nível global. Em 2016 e 2017, a violência
impulsionada por ideologias extremistas dominou
todas as outras ameaças que podem pôr em causa
a instabilidade interna dos Estados. Ao nível de
guerra civil, a única melhoria tem sido a Síria com
a queda Alepo, em Dezembro de 2016. Considerando o terrorismo, a única melhoria em 2016 foi
o fim das FARC, na Colômbia. Todavia, um sem
número de conflitos internos continuarão a assolar a segunda metade de 2017. E

Uma vez mais, o mundo ocidental provou a sua
incapacidade, ou falta de vontade política, para
gerir estas ameaças de forma eficaz. A ausência
de liderança e os vazios de poder, permitiram que
muitos estados colapsassem, dando margem para
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FRANCISCO PROENÇA DE CARVALHO

ADVOGADO

A ESTABILIDADE
é um Direito?
SENDO ADVOGADO, QUANDO ME PEDEM PARA REFLETIR SOBRE
“ESTABILIDADE”, É ESTA A PERGUNTA QUE IMEDIATAMENTE ME OCORRE.

A

motivos políticos ou ideológicos). Há um desígnio
de estabilidade no Direito da Família e Proteção de
menores. A própria Constituição preserva e protege este valor quando considera como Direitos Fundamentais dos cidadãos, por exemplo, os direitos à
propriedade privada, à proteção na saúde, à segurança social e à habitação.
Nestes tempos conturbados de uma Europa que
se redefine, dou por mim a pensar que é quando
somos confrontados com a instabilidade das nações
ou com a ameaça dessa condição que, lato sensu,
consideramos a estabilidade um Direito, que tomamos consciência de que a maior ou menor perfeição
de um Estado de Direito Democrático tem um impacto relevante na concretização deste fim.
E quando perguntamos como aqui chegamos, o
segundo pensamento que me ocorre é que da estabilidade à estagnação é um curtíssimo passo, pelo
que é fundamental que a primeira exista na medida
mais difícil de atingir – a justa. Porque a estagnação
é a falha sísmica da estabilidade, sempre à beira de
fazer ruir o que parecia sólido. E

estabilidade é, antes de tudo, uma conquista historicamente ambicionada e
um desígnio pessoal próprio do Ser
Humano, garante da sua felicidade.
Do ponto de vista civilizacional, estabilidade é
um sintoma de progresso, uma prova de paz duradoura, uma condição de desenvolvimento das
nações. Do ponto de vista do indivíduo, também
ele a procura na sua vida profissional, na sua vida
pessoal e familiar.
Mas será a estabilidade um Direito? Gosto de
pensar que lato sensu sim. Não é um direito adquirido, mas um direito em permanente aquisição e é,
pelo menos, um fim de outros direitos, especificamente, plasmados na Lei. Stricto sensu é mais difícil conceber a estabilidade como um direito concreto, pese embora seja um dos princípios basilares das
leis de países que seguem a matriz do estado social
europeu, como é o caso de Portugal.
Há estabilidade no Direito do Trabalho, quando
este consagra o princípio da segurança no emprego
(proibindo despedimentos sem justa causa ou por
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GONÇALO DOROTEA CEVADA

ADVOGADO

O POPULISMO
e os sistemas
(e os paraísos fiscais)

ESTE PODIA SER UM TEXTO SOBRE OS PANAMA PAPERS OU
SOBRE O PAULO NÚNCIO E OFFSHORES. ESTE PODIA AINDA
SER UM ARTIGO DE CASOS (MAIS OU MENOS CONHECIDOS)
DE ESQUEMAS E ESCÂNDALOS DE DESVIOS E LAVAGEM
DE DINHEIRO, DE CORRUPÇÃO, DE TRÁFICO DE PESSOAS,
DIAMANTES OU OUTRAS RIQUEZAS, DE ILHAS SOLARENGAS E
CRIMES DE COLARINHO BRANCO.

P

odia mas não é. Primeiro
porque ficaria demasiado datado, e porque nem tudo o
que envolve paraísos fiscais é
crime. E depois, porque o objecto deste
texto não tem que ver com crimes económicos (e outros) mas com o uso, por
parte dos Governos, dos sistemas fiscais
domésticos, e no papel que estes têm
na atracção de investimento e capital e
na criação de emprego. Porque o objecto deste texto tem que ver com a forma
como os sistemas fiscais se relacionam
com destinos (mais ou menos exóticos)
como o Uruguai, Hong Kong ou as Bermudas, e, sobretudo, sobre os perigos que
uma mensagem política popular e populista pode ter quando o assunto são os
impostos.
Como sempre, comecemos pelo início. Impulsionados, e em reacção à crise financeira de 2008, os últimos anos
têm sido ricos em instabilidade fiscal

um pouco por todo o mundo: “grandes”
reformas, alterações de cosmética ou
a entrada de muitos países em vias de
desenvolvimento nos sistemas fiscais internacionais, têm caracterizado a última
década.
Na Europa, a crise das dívidas soberanas e a crise económica da zona Euro
trouxeram consigo um Estado faminto
de impostos (quase a roçar ao confisco).
“As necessidades de despesa pública assim o justificaram (e justificam)”, dizem.
Em 2013, a OCDE, em conjunto com
o G20, anuniciou a sua intenção de avançar com um plano global de combate à
evasão fiscal (e ao planeamento fiscal)
procurando mais transparência e maior
partilha de informação entre Estados.
Este plano – BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting) – concluído há
pouco mais de um ano, propõe, através de 15 acções, a maior revolução nos
sistemas fiscais internacionais, não tra-
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zendo necessariamente maior clareza
ou estabilidade.
Podemos afirmar que o projecto BEPS
inova nalguns conceitos, aponta algumas
deficiências dos actuais sistemas fiscais,
em particular em matéria de preços de
transferência e de tributação da economia digital, e de tudo o que é a economia
da inovação, mas falha nas receitas que
propõe por falta de clareza e certeza conceptuais e jurídicas. Mas deixemos os detalhes técnicos para outra ocasião. Tentemos antes compreender o “porquê” e o
timing deste projecto da OCDE/G20.
O projecto BEPS é a versão técnica
para um “nicho” de gente que se interessa/trabalha com estes assuntos (como
eu), é o dicionário incompleto e de linguagem díficil para algo que temos vindo
a assistir nos últimos anos e que se chama “populismo político e impostos”.
Ao eleitorado custa explicar o MPT
– Main Purpose Test ou as regras CFC
– Controlled Foreign Corporation que
o projecto BEPS propõe. É demasiado
técnico e, verdade seja dita, no segundo
segundo já se perdeu toda uma audiência de potencais eleitores (e de leitores).
Mas exigir à Apple que pague 13 mil
milhões de Euros em alegados impostos não pagos na Irlanda, acusar esta ou
aquela empresa mineira de extrair recursos naturais das minas de Lumbumbashi
na RDC sem pagar impostos sobre essa
actividade económica, ou olhar de lado

para as várias cotadas na praça de Lisboa
só porque têm Holdings na Holanda (e
podia continuar com mais exemplos), é
bastante fácil. É o chamado discurso
“soundbites de caso”.
Ora, perante este discurso anti-multinacionais, anti-capital, anti-paraísos
fiscais e anti-qualquer outra coisa, nasce
um sentimento de injustiça e de impunidade sobre muitas destas empresas, como
se as mesmas actuassem à margem da lei,
quais máfias de crime organizado, ou,
pior, como se o modus operandi destas
multi-nacionais em matéria de planeamento fiscal não fosse, em última análise, contextualizado no quadro legal dos
países em que actuam e operam. Quadro
legal esse que depende única e exclusivamente dos legisladores de cada País, que
é como quem diz, dos políticos de cada
País que, sendo democráticos, são, em última análise, eleitos (in)directamente pelos seus cidadãos. Confuso? Eu explico.
Numa democracia o poder legislativo
depende e alterna de acordo com a vontade popular. Esse mesmo poder legislativo – em Portugal a Assembleia da República é o seu principal órgão – decide
sobre as mais diversas matérias incluindo
sobre o sistema fiscal que o País em concreto deve adoptar. Ou seja, é o poder legislativo e não a Apple, as empresas mineiras ou as cotadas no PSI-20, ou outras
empresas, que decide quantos (e de que

tipo) impostos deve ter um sistema fiscal
e de que forma é que estes são calculados.
Posto isto, urge a pergunta: porque é
que então ouvimos tantas vezes, tantos
políticos (da esquerda à direita), actuarem como inquisidores de “estratégias”
de eficiência fiscal que só eles podem
controlar e alterar? Por ignorância dos
seus poderes de facto, ou por desconhecimento do sistema fiscal em si? Não
me parece. Esta atitude de confronto
com as multinacionais (sujeitos sem
direito de voto) compra votos, convence gente menos informada. Numa
palavra, porque permite o acesso ou a
manutenção no poder.
Volto a perguntar, agora de maneira
diferente: se os ataques e as críticas que
tanto políticos como alguma imprensa fazem às estratégias de planeamento
fiscal das multinacionais, e ao uso de
offshores por parte destas, porque é que
não alteram as regras de um jogo em que
quem as escreve são esses mesmos políticos? Simples. Trata-se de pura competição fiscal entre Estados desesperados por
atrair cada vez mais investimento.
A economia da inovação, digital e
tecnológica traz consigo algo de diferente das indústrias das fábricas: é
real e culturalmente móvel, e se hoje o
Spotify está em Estocolmo, o Mercado
Libre em Buenos Aires, ou a Uber entre a Califórnia e Amsterdão, amanhã

podem estar noutros lugares. Os custos
de transferência de uma tecnológica são
incomparavelmente mais baixos do que
transferir a Mercedes da Alemanha para
o México, e esta particularidade, a par
da necessidade cada vez maior de atrair
investimento para criar emprego, leva,
e bem, a que muitos Estados se usem
dos seus sistemas fiscais como meio de
atracção desta nova economia. O Reino
Unido, Israel ou o Chipre são exemplos
disto com os seus regimes de Patent Boxes por exemplo.
Fica a questão: que tipo de debate estéril, histérico e populista é este que parece
pretender fazer daqueles que criam emprego e riqueza os vilões do mundo moderno? Não estaremos a entrar no campo
da moralidade que nada tem que ver com
a legalidade?
Dirão: mas muitas destas empresas têm
vários mil milhões de Euros “parados” nas
Ilhas Caimão, nas Maurícias, ou qualquer
outro destino de lua de mel, quando podiam pagar mais impostos nos países onde
têm e fazem negócios, para assim poderem ser construídas mais infraestruturas,
mais hospitais ou mais universidades.
Contudo, esquecem-se que as empresas
não são misericórdias ou ONGs. As empresas não são agentes de caridade. São
antes os actores e os motores do desenvolvimento económico e tecnológico globais.
É esse o seu papel e não outro.
Por isso, falar de impostos num tom populista é demasiado perigoso: não porque
possa levar ao poder políticos mal preparados, mas antes porque afasta actuais
e potenciais investidores desses mesmos
países. Não podemos num dia crucificar
o uso de paraísos fiscais por parte das
mais diversas multinacionais, e no dia seguinte “exigir” iPhones simultaneamente
mais baratos e tecnologicamente mais
avançados. Não perceber que as estruturas societárias das empresas e os preços
daquilo que compramos como consumidores estão intimamente relacionados é,
em suma, ingénuo. E
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GONÇALO FORO

SELECÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY

A ESTABILIDADE
NO JOGO

PARA OS MAIS DESATENTOS E DESINFORMADOS, O RUGBY É UM DESPORTO DE CONTACTO,
JOGADO NUM RECTÂNGULO COM AS DIMENSÕES DE UM RELVADO DE FUTEBOL EM QUE DUAS
EQUIPAS DE 15 JOGADORES (NA SUA VERSÃO MAIS POPULAR) “LUTAM” PELA POSSE DE UMA
BOLA OVAL COM O OBJECTIVO DE A TRANSPORTAR ATÉ AO FIM DO CAMPO DO ADVERSÁRIO,
É TÃO SIMPLES QUANTO ISTO.
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N

po onde nos encontramos e até o vento e chuva
podem influenciar a forma de como o chutador
pontapeia a bola, todas estas decisões são resultado
de um processo mental, processo esse que é trabalhado durante o treino, por exemplo de que forma
dois atacantes passam por um defensor, como podemos defender em inferioridade ou superioridade numérica, quais as diferentes maneiras de colocar pressão num adversário numa determinada
situação, no fundo tenta-se reproduzir os cenários
que vamos encontrar no jogo, alias é isso que determina, na maioria das vezes, o nosso sucesso ou
insucesso, depois de algum treino e mais uma vez,
inúmeras repetições, torna-se quase inconsciente
e como um instinto, curiosamente, ou talvez não,
já me aconteceu ter uma ação durante um jogo
em que apenas na análise de vídeo é que consigo
perceber o gesto técnico utilizado.
Assim como fisicamente a estabilidade tem um
papel fundamental, na vertente mental ainda mais
influência tem, como poderei eu escolher a melhor oportunidade se não conseguir estar focado
na tarefa que estou a executar, como irei eu tomar
a melhor decisão de acordo com situação se o meu
cérebro não processa a informação toda?
Uma mente estável (e flexível) permite-me usar as
variáveis que tenho á minha volta e transformá-las
em oportunidades em vez de obstáculos. E

o meio da confusão, existem habilidades que tornam o caos em ordem e
harmonia, é um jogo passado grande
parte do tempo a correr, com a bola
podemos passar para trás e pontapear em qualquer
direcção, sem ela podemos apoiar quem é da nossa
equipa e placar quem não é.
Correr, passar, placar, apoiar, chutar, entre outros,
são skills, como nós gostamos de chamar pois dá
um ar mais profissional á coisa, que treinamos e repetimos vezes sem conta, movimentos esses que são
originados no centro de gravidade do nosso corpo,
o Core é o ponto que transfere energia para a realização destes movimentos, parece uma antítese que
a estabilidade, algo que tem como sinónimos a solidez, permanência e firmeza possa ter um papel tão
importante na nossa mobilidade, mas é ela que que
determina a eficácia do movimento e da transferência de energia, sem estabilidade seriamos como um
carro sem amortecedores, descontrolado.
Um corpo estável consegue potenciar ao máximo
as suas capacidades físicas.
Durante o jogo estamos em constante tomada de
decisão, as nossas acções são afectadas pelo ambiente á nossa volta, o tipo de passe que vou fazer
depende da colocação do meu colega de equipa e
da distância e pressão da defesa, a jogada que vamos realizar está relacionada com a zona do cam-

Sonny Bill Williams, jogador da Nova Zelândia, deixa-se placar por
3 adversários para libertar espaço e bola para um colega de equipa

Fabio Vaz Conceição, jovem jogador do CDUL, consegue
escapar-se a um adversário
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#INSTÁVEL
JOANA ALEGRE

CANTAUTORA

C

A IMPREVISIBILIDADE DOS DIAS
DE HOJE TRANSPORTA-NOS PARA
UMA ATMOSFERA ONDE HASHTAG
INSTÁVEL PODERIA SURGIR COMO
UMA EXPRESSÃO HIPSTER, FORTE
E CRUA, IRREVERENTE, QUASE
AMEAÇADORA E POR ISSO MESMO
COM O HYPE SUFICIENTE PARA
SE TORNAR MODA CORRENTE
NAS VEIAS E ARTÉRIAS DAS REDES
SOCIAIS. #INSTÁVEL ALCANÇARIA EM
TEMPO RECORD UM LUGAR AO SOL
NO UNIVERSO MAINSTREAM.

omo o título de uma canção de António Variações recuperada num qualquer álbum pretensamente subversivo,
ou marca arrojada de um catálogo de
arte urbana, hashtag instável podia virar pano para
mangas no que toca à exploração comercial de
um conceito atractivo, por identificação e alusivo
ao primarismo da condição humana, de repente
emancipada em toda a sua pseudo instabilidade,
do estilo: Fulano está a adorar um concerto e publica foto sedutora no instagram com a legenda
#instável, ao que Cicrano reage de imediato comentando “Uau, estou #instável! O Fulano é o
máximo e extremamente #instável”.
Quase dá vontade de começar um movimento,
neste Mundo de Trumps, Monsantos, Brexits,
Crises de Refugiados. No entanto e não obstante o enorme potencial do termo, como músico e
mãe, estou do avesso desta perspectiva. Preciso de
estabilidade!
A qualidade precisa de verdade, não se faz num
click à primeira, numa acção que recebe reacção
imediata, sem maturação. Ler, praticar ao piano,
tocar guitarra, ouvir música, sentir e deixar verter
o que surge por escrever, compor e cantar. É preciso tempo! Algo que nunca foi tão precioso num
quotidiano cada vez mais sobrecarregado de estímulos, obrigações, prazos e informação dispersa e
destratada, onde tanta pressa só gera instabilidade
e empobrece o espírito.
Numa sociedade cada vez mais veloz e funcional, as noções simplificam-se, esvaziam-se e pervertem-se significados de conceitos que em última instância se tornam perigosos porque tudo
se antagoniza violentamente. Confundido, o cidadão reduz-se a consumidor voraz de fast-tudo
(comida, arte, informação, tecnologia, ideais e até
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Felicidade = (#Instável + Estabilidade) – Instabilidade
=> destabilizar a Instabilidade por via da Estabilidade!

modos de vida). Querer ser e estar estável parece
portanto cada vez mais enfadonho e até mesmo
inaceitável, porque tudo é volátil. O que está a dar
é arriscar e ser-se patrão de si mesmo, mas só pode
quem consegue a muito custo, e nem toda a gente
pode sequer tentar. Qual o segredo então? Onde
conseguimos dobrar a contradição e domá-la a
nosso favor sem cair na dependência, sem tergiversar algures na nossa busca de um ideal de vida
romântico?
De facto esta Instabilidade de que se veste a ac-

tualidade não é “tagável” nem tragável. Há que renunciá-la para encontrar equilíbrio e saúde entre
o campo positivo do #Instável, renovador e inventivo, a reconquista do Tempo livre, e a reinvenção
da Estabilidade como fértil e auspiciosa, repleta
de infinitas possibilidades.
A título de sugestão e concluindo, partilho uma
perpétua confusão ou possível equação para a Felicidade = (#Instável + Estabilidade) – Instabilidade => destabilizar a Instabilidade por via da
Estabilidade! E
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JOÃO DAPIN

SURFISTA

A ESTABILIDADE

no meio natural
mais instável
e efémero

A FORMAÇÃO DE UMA ONDA DURA FRAÇÕES DE SEGUNDO E TODO ESTE
PROCESSO TEM VARIAÇÕES CONSOANTE UMA DIVERSIDADE DE FATORES, TAIS
COMO: AS BANCADAS DE REBENTAÇÃO, OS VENTOS, AS MARÉS, A INTENSIDADE DA
ONDULAÇÃO, AS CORRENTES FORMADAS ENTRE AS BANCADAS E OS FUNDÕES, AS
CORRENTES DA ONDULAÇÃO, AS CORRENTES DE RETORNO, ETC... ESTA SIMBIOSE
FAZ COM QUE CADA ONDA SEJA ÚNICA, TAL COMO UMA IMPRESSÃO DIGITAL. NÃO
HÁ DUAS ONDAS IGUAIS, APENAS SITUAÇÕES SEMELHANTES.
Fotos: Ricardo Casal
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Por experiência de observação de milhares de surfistas
ao longo dos anos, poderia afirmar que o atleta que tem
mais estabilidade é o que gera mais velocidade e que a
velocidade consegue-se com diversos movimentos feitos
pelo corpo, sincronizado com a onda, sendo a zona lombar o ponto nevrálgico de captação e projeção de força. A
otimização deste resultado depende do posicionamento
correto do surfista sobre a prancha e consequentemente
da prancha na onda.
O surfista aprende a criar a sua própria estabilidade no
meio natural mais instável que existe, porque muitas vezes é dela que depende a sua própria sobrevivência. Isto,
porque o percurso que o surfista faz na sua vida como
desportista leva-o, por vezes, a situações adversas, tal
como surfar numa ilha qualquer distante, no meio de um
oceano que não lhe é familiar, num fundo de pedra que
não conhece, uma onda que nunca surfou, que possivelmente foi lá parar naquela exata altura, porque coincidia
com a entrada de uma nova ondulação. E tudo se torna
ainda mais complicado quando se chega de barco, quando o colega do lado é o Tony Silva (um doido pelo “cacete”, “casco” e todas as situações perigosas possíveis de imaginar...) que pula de alegria ao longe e se senta ao perto.
Neste caso concreto, lá andávamos nós, eu, o Tony e
o Champas, em Bawa, em nenhures da Indonésia, com
um fotógrafo no barco e um barqueiro que fugia sempre que aparecia um “set”. Estávamos completamente
entregues à nossa sorte ou à nossa “estabilidade” como
surfistas experientes.
O surfista tendencialmente cria uma estabilidade intuitiva. Toda a envolvente do seu meio natural desenvolve-se
em frações de segundo, numa imprevisibilidade única.
O desenvolvimento de uma onda é sempre uma incógnita devido à multiplicidade de fatores a que está
sujeita. Todo o processo de surfar uma onda é feito de
uma complexidade simplificada pela velocidade, ou
seja, é complexo, parece simples, porque é tudo processado a “200” e, aqui, é a “estabilidade” que separa o trigo
do joio, ou vice-versa. Quero com isto dizer que ambos
flutuam, mas de formas diferentes. O importante é participar e adquirir os benefícios de estar no mar. E

E

talvez por esta razão, juntamente com o
facto de não haver qualquer tipo de apoio, a
não ser o equilíbrio ergonómico do surfista
sobre a prancha e desta na onda, o surf seja
considerado o desporto mais difícil de praticar.
Tudo se torna mais complicado, quando acrescentamos a obrigação da “performance”. Quando o atleta
tem de percorrer várias partes da onda, ditas secções,
e, para isso, tem que voar por cima, passar por dentro,
ou executar múltiplas curvas para se ir colocando em
zonas onde pode captar mais energia. E é nesta “performance” que se adquire velocidade e concomitantemente a estabilidade.
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A ATRAÇÃO
do ABISMO

QUE FENÓMENO FARÁ COM QUE ESTEJAMOS CONSCIENTEMENTE A ABANAR
AS INSTITUIÇÕES QUE CONSTRUÍMOS DURANTE SÉCULOS E A ATIRAR-NOS
COLETIVAMENTE PARA UM ABISMO DESCONHECIDO, IGNORANDO, POR
VEZES, TEIMOSAMENTE, A APRENDIZAGEM QUE A HISTÓRIA NOS TINHA DE TER
TRANSMITIDO; ESQUECENDO A EXPERIÊNCIA, ALGUMA TÃO MARCADAMENTE
RECENTE, DOS CAMINHOS A QUE CONDUZIRAM ALGUMAS DAS ESCOLHAS
DA HUMANIDADE E ESTANDO TÃO DESATENTOS AOS SINAIS QUE NOS
DEMONSTRAM O QUÃO PERIGOSAMENTE ESTAMOS PRÓXIMOS DA REPETIÇÃO
DE ALGUMAS DELAS?
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Q

ue fenómeno fará então com que, em
apenas duas gerações, tenhamos evoluído num sentido tão oposto àquele que
parecia fundamentar toda a evolução da
humanidade a própria essência do Homem: a incessante busca pela estabilidade?
E como lidar, agora e no futuro, com todas as alterações que aconteceram em tão pouco tempo e que
marcaram de forma tão profunda e para sempre, a
forma como nos relacionamos: entre nós, com os objetos e com as marcas?
Não será preciso ter muito mais de quarenta anos
para recordar as conversas nos serões de família e os
sábios conselhos dos mais velhos de como os mais
novos deveriam orientar as suas vidas para encontrar um bom emprego, um bom casamento, uma
boa casa, um bom carro, uma boa vida. O desafio era
maravilhosamente simples com a perspectiva de que,
uma vez atingido, tudo isto seria, exatamente, para a
vida! E isso era bom, no seu entendimento, convém,
hoje, esclarecer...
Uma vida estável, com emprego fixo, relações fixas,
casa fixa e rotinas bem definidas eram então o modelo a seguir, que era válido, não só na esfera pessoal
e familiar, mas também no universo das empresas e
dos negócios, que se queriam estáveis e com clientes estáveis, num sinal de sucesso e sustentabilidade.
Estabilidade era um objetivo em si e sinónimo de
sucesso e felicidade.
Estranhamente porém, algures no caminho da evolução, o cenário idílico da estabilidade terá chocado de
frente com outros princípios tão queridos à condição
humana - os da independência e da liberdade – revelando-se incompatível com eles e obrigando a uma
inflexão no sentido que séculos de evolução pareciam
apontar. O mundo mudou tanto, nestes últimos 20
anos, e com uma velocidade tal que o choque geracional seria talvez o maior da história da humanidade
não fosse a capacidade de adaptação humana ter feito
com que as gerações mais velhas conseguissem, desta
vez, acompanhar a tendência e mudar também com
ela. Um jovem de hoje, não só não se identificará minimamente com aquela valorização da estabilidade,
como muito provavelmente, posto perante a possibilidade de escolha, não quereria sequer identificar-se
com ela, preferindo-lhe a liberdade de escolha, a cada
momento da sua vida, do que mais se lhe adapta.
A estabilidade revelou-se uma barreira à liberdade
de escolha e assim uma limitação e um travão à própria evolução. Em apenas duas gerações conseguiram

esbater-se todos os vínculos - desde as relações pessoais às profissionais e materiais -, na procura da flexibilidade que substituísse a prisão da estabilidade em
tudo o que nos rodeia. E conseguimo-lo num tempo
recorde.
Não abundam na história da humanidade períodos
tão curtos em que os padrões de vida tenham mudado tanto como nas duas últimas décadas. Desde o
que valorizamos à forma como o procuramos e como
nos relacionamos, não haverá, de uma forma absolutamente transversal a todas as áreas da sociedade e a
todas as sociedades em geral, muitos pontos em comum com o que acontecia há vinte anos atrás. Família, carreira, padrões de consumo, lazer. Os vínculos,
pelos quais tanto se lutou, fazem parte do passado, ou
pelo menos os mais duradouros ou os que se entendiam como mais inabaláveis como a família no sentido tradicional e convencional. O que antes se queria
para a vida quer-se hoje enquanto dura e isto é válido
para o universo de relações que se possa estabelecer
entre pessoas, seja em que contexto for, entre pessoas
e instituições ou entre pessoas e bens!
Conduziu isto a relações mais ligeiras? Sim e não.
Do ponto de vista formal, definitivamente: ter-se ultrapassado o peso social da quebra de relações, seja
em que contexto for, até no familiar, assim o determina. Mas no que diz respeito a solidez, não será muito
mais saudável uma relação que se mantém porque
ambas as partes desejam que assim seja e não porque estão obrigadas a mantê-la? E não será isto tão
válido para a ligação entre duas pessoas como para a
ligação entre uma pessoa e uma marca, por exemplo?
Haverá porventura um neoDarwinismo associado e
serão naturalmente as entidades que melhor se conseguirem adaptar, as que conseguirão manter ligações
e relações. Mas hoje, mais do que serem fortes, querem-se relevantes e é exatamente essa relevância que
vai determinar a proximidade que terão por parte
do público que as irá querer e consumir. As marcas
mais reconhecidas hoje revelam dois princípios que
contrariam grande parte do que eram as crenças do
passado sobre o que poderia ser uma grande empresa
global, sendo a primeira das quais a de que a idade é
uma vantagem competitiva. Do top 5 da reconhecida
lista das Forbes com as marcas mais valiosas em 2016,
duas têm menos de 20 anos e outras duas pouco passam dos 40.
Marcas revelantes são hoje as que conseguem, além
de preencher as necessidades dos consumidores, fazê-lo da forma mais simples e intuitiva possível, ser
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adaptáveis a qualquer situação específica que determinado consumidor possa ter ou revelar e sobretudo
estarem disponíveis no exato momento e local em
que o potencial consumidor queira interagir com elas.
E que localização permite cumprir este último requisito? Só um: a internet. A única virtualmente (em
duplo sentido) acessível onde quer que se esteja, que
está sempre disponível, onde quer que se esteja, seja a
que hora for. Algumas das marcas mais reconhecidas
e mais relevantes hoje, além de terem todas menos de
duas décadas de existência, têm em comum os factos
de não terem nenhum ponto de venda físico e de não
possuírem fisicamente nada daquilo que comercializam a uma escala Global: Amazon, Ebay, Edreams,
Uber, Paypal, Netflix, para citar apenas algumas das
mais relevantes.
E lá passamos, cada vez mais pessoas, cada vez mais
tempo. Esta realidade paralela que entrou, há nem
duas décadas, mas de uma forma tão envolvente, nas
nossas vidas, representa o fim das barreiras, das fronteiras e das distâncias podendo agora qualquer pessoa
ser vista e ouvida, ao momento, em qualquer ponto
da terra. O desenvolvimento digital conseguiu isso e
permitiu o derradeiro luxo: o de qualquer um de nós
poder, individualmente, influenciar milhões de outros
sem precisar de grandes meios, de faustosas riquezas,
de poder ou sequer de fama.
Mudou para sempre o próprio conceito de poder,
com cada individuo a tornar-se num órgão de comunicação social e a ter ao seu alcance a possibilidade
de transmissão global seja de que mensagem ou ideia
for. Marcas centenárias de comunicação social, responsáveis por gerações de notícias em primeira mão,
são hoje ultrapassadas pela inigualável velocidade das
redes sociais e pela autogestão das fontes das notícias
na sua divulgação. Nenhum meio de comunicação
tradicional consegue antecipar, mas apenas relatar, a
colocação de notícias pelos próprios nas suas redes
sociais, e não há cidadão que interesse ao mundo
que as não tenha e as não gira no estrito respeito dos
seus interesses pessoais e de acordo com a sua própria
agenda.
Mas para onde caminhamos? Representa isto uma
ameaça ou apenas uma natural evolução e uma oportunidade para o futuro?
Sentimo-nos hoje satisfeitos no auge da nossa independência de tudo ou de quase tudo. Podemos ter
o que queremos no momento em que o queremos,
e mudar quando já não queremos, sendo isto válido
para quase tudo! Queremos ter, queremos variar, que-

remos tudo e muito de tudo e queremos sempre mais!
E com isto é cada vez mais difícil encontrarmos os
momentos de satisfação inerentes a cada conquista –
porque as conquistas passaram de meia dúzia numa
vida a várias ao ano e depois muitas ao mês e agora
tantas ao dia. Porque são cada vez menores e porque
desaprendemos inclusivamente de as saborear – apenas as colhemos e digerimos rapidamente.
O mundo digital que nos absorveu em particular na
última década acelerou em muito esta mudança de
paradigma. Todos temos (pelo menos) um alter ego
virtual que muitas vezes representa uma projecção da
personalidade que gostaríamos de ter no mundo real,
cuja popularidade conseguimos agora medir e likes
e partilhas como de votos se tratasse para uma qualquer eleição. E grande parte das nossas relações passa
agora por aí, pelos “breves” instantes que passamos do
nosso dia a olhar e a interagir com um ecrã táctil que
sentimos ligado a milhares de outras almas e que erradamente percecionamos como sendo a nossa rede
de relações.
Este novo meio, de que somos já tão marcadamente
dependentes mas que ainda nos levanta tantas questões, anuncia desde já para as próximas gerações o
desafio de ultrapassar as questões sociais mais complexas que alguma verão teremos sido chamados a
debater. Levantam-se já, a acentuar-se-ão num futuro
próximo, questões profundas de privacidade, de moralidade, de cidadania. Se formos simultaneamente
sensatos na sua avaliação e prudentes na antecipação
de questões que possam levantar problemas e extremar posições que possam prejudicar o desenvolvimento já dificilmente controlável, então o digital será
sem sombra de dúvida o maior e mais deslumbrante
desafio da humanidade para os próximos anos. E
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O BOM SUCESSO RESORT, localizado nas margens da Lagoa de Óbidos, integra
um conceito inovador que une a Arquitectura Contemporânea e a natureza em
simbiose perfeita. Projectado ao pormenor por 23 mestres da arquitectura,
como Eduardo Souto Moura ou Álvaro Siza Vieira, é o destino ideal para quem
aprecia um estilo de vida sofisticado e contemporâneo!

CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:
INFO@BOMSUCESSO.NET | +351 262 965 300

LÚCIO RAPAZ

ECONOMISTA

ESTABILIDADE

na economia social?
stas organizações, de variada
génese, nomeadamente Misericórdias (389), Associações com
fins altruísticos (57196), Cooperativas (2117), Mutualidades (111),
Fundações (578) e subsetores comunitário e autogestionário (877), são um fundamental pilar da nossa Sociedade1. O
seu contributo efetivo, presente transversalmente em todas as atividades económicas, representa efetivamente um peso
substancial na economia portuguesa, quer
pelas funções sociais que avoca e cumpre,
quer pelo posicionamento sociocultural,
quer ainda por via dos postos laborais, que
direta e indiretamente estão sobre a sua
esfera. Representa a nível nacional, 2,8%
de VAB; 5,2% das remunerações e 6% do
emprego remunerado.
É este setor que é chamado quando o
público e o privado falham, não chegam
ou chegam tarde.
Verifico, contudo, que este (Setor) é
constituído por organizações, que labutam diariamente a duas velocidades. Por
um lado, um grupo, com reduzido acesso
às técnicas eficazes e logo caracterizados
por uma gestão deficiente e sem capacidade de prever o futuro, por outro lado
existindo um outro grupo, que munido
das referidas técnicas e com Know-How
especifico, por via da gestão estratégica

antecipa eficazmente o futuro, cumprindo a sua missão de forma plena.
Considero que o Terceiro Setor português, num futuro próximo terá maior
peso na economia, sobretudo pela procura crescente dos serviços e bens, que estas
organizações promovem, desenvolvem
ou produzem. Por conseguinte prevejo
um crescimento substancial do número de postos de trabalho que de forma
direta ou indireta estarão na sua órbita.
Exige-se que seja delineada URGENTEMENTE uma Estratégia global e
implementada, individualmente, a devida Gestão Estratégica.
As Organizações Sem Fins Lucrativos
(OSFL), têm especificidades de natureza
própria que vão desde o planeamento à
implementação e controlo da gestão estratégica. Não poderemos simplesmente
‘copiar’ um modelo empresarial e alocá-lo
a uma OSFL.
Os padrões de eficiência e a eficácia,
têm de ser trazidos urgentemente para o
Terceiro Setor, temos de lutar em prol de
melhores práticas de gestão das OSFL.
Não poderá continuar a ser efetuado somente o que foi possível e da forma que
foi, têm de existir metas, têm de existir objetivos, têm de existir indicadores
de desempenho das organizações, nos
mais variados vetores. Entendo que o

Existindo cumulativamente o estatuto de IPSS atribuído a cerca de 5584 destas organizações.
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E

O TERCEIRO SETOR PORTUGUÊS É COMPOSTO POR 61268 ORGANIZAÇÕES,
REPORTANDO OS ELMENTOS MAIS ATUAIS AO ANO DE 2013, VERIFICAMOS
DESTE MODO, UM CRESCIMENTO DE 10,6% (55383 ENTIDADES)
COMPARATIVAMENTE COM O ANO DE 2010. INCREMENTO ESTE, EM PLENA
CRISE ECONÓMICA, O QUE É DE LOUVAR.

paradigma da ‘boa vontade’, deve ser
mantido aliado à necessidade premente
de profissionalização/competência, com
vista a alterar o enorme défice na capacidade de gestão estratégica, das organizações da Economia Social portuguesa. E

MARIA JOSÉ COUTINHO

NOTÁRIA

PRETO

no branco

Q

INTEMPORAL, O PRETO E BRANCO MARCA NA
MINHA PERSPECTIVA A ESTABILIDADE.
PRETO NO BRANCO É EXPRESSÃO DEFINITIVA E
CONCLUSIVA. ASSIM SE PRETENDE CONCLUIR
QUE DUVIDAS NÃO HÁ, PORQUE ESTÁ ESCRITO
“PRETO NO BRANCO”, VISÍVEL E PALPÁVEL.
OS NOTÁRIOS SÃO DE PRETO NO BRANCO.

uase que caricaturados na
figura do funcionário de
fato escuro, óculos de massa ligeiramente caídos, melena impecavelmente penteada ao lado,
com códigos e anotações, livros e maços,
carimbos e selos e um maço de folhas de
papel azul de vinte e cinco linhas, os Notários encontram-se ainda sob o estigma
do burocrata.
No entanto, os cartórios modernizaramse, os Notários fizeram um restyling da
profissão, um upgrade de tecnologias e

aliaram-se à modernidade, fazendo parte do mundo e-government, sendo agora próximos do utente. Mas, e porque há
sempre um mas, continuam para alguns,
uns chatos cinzentões monocórdicos.
A verdade é que de cinzento, e falo por
mim, que as generalizações nem sempre
são correctas, nada tenho. Gosto é de preto
e branco, que considero um clássico! Gosto
de ver as assinaturas trabalhadas no papel,
do desenho dos dizeres, do cunho do selo
branco e do tacto suave que confere ao documento e de tudo o que isso significa.
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Preto no branco porque é simples e
o simples aqui é mais. Preto no branco
porque falamos de e queremos, estabilidade.
Gosto da estabilidade que conferimos
quando formalizamos. Gosto ainda mais
da visão romântica da solenidade.
Gosto da História do formalismo, do
facto de que o Homem, desde que se
sedentarizou ter sentido necessidade de
reconhecer perante os outros, actos por
si praticados, fosse simbolicamente com
acordos verbais ou acordos selados a aper-

Foto: Ana Luísa Cabral de Melo

to de mão ou com o recurso a testemunhas, de certa forma com alguma solenidade. Está aqui no essencial, a génese do
acto notarial. Um terceiro solenemente a
intervir na certificação de um facto, para
evitar possíveis conflitos e incertezas.
E é, sem dúvida, uma das características mais marcantes e definidoras do
notariado: a prevenção de conflitos, o
tratamento a montante da litigiosidade,
pelo facto de existir um testemunho sobre um facto, evitando que esse mesmo
facto se questione.

A tipificação dos actos e a qualidade
dos terceiros que intervêm vão variando
com os tempos, mas a figura testemunhal, a prevenção do conflito futuro sobre o acto agora praticado, é algo que está
na base da existência do notariado.
Se num primeiro momento esta corroboração é meramente presencial, há um
factor que vem alterar toda a relação que
a sociedade tem com este acto “testemunhal”, a escrita!
A redução a escrito (o preto no branco) do que é acordado oralmente passa a

ser visto como uma forma inequívoca de
atestar algo. Antecipação ao risco, prevenção, estabilidade e durabilidade do
contrato.
A partir do momento em que estamos
perante a explanação, por escrito, (preto
no branco) de uma vontade, corroborada
por terceiro, podemos dizer que estamos
perante o início do acto notarial.
A segurança jurídica nos negócios efectuados é sempre uma finalidade e uma
premissa, estamos no âmbito da paz social e da protecção.
As partes contratantes não prescindem da certeza jurídica e da estabilidade contratual que os formalismos
asseguram (embora às vezes pareça que
sim… ou queiram fazer parecer que
sim, mas não!).
Os documentos autênticos notariais
gozam de tal força probatória que os
torna extremamente importantes no
comércio jurídico, conferindo-lhes uma
função anti-litigiosa, como que se de
uma “vacinação” preventiva de conflitos
se tratasse na outorga de uma escritura
ou com a assinatura de um documento
autêntico, assegurando a estabilidade
das partes.
Asseguram, porque está escrito, e nunca é demais dizer, preto no branco.
Assim sendo, mesmo que agora já de
saltos, ainda que com fato escuro, que
os óculos de massa agora de modelo
trendy continuem descaídos, que a melena continue impecavelmente penteada
conforme os novos usos, o cartório entre écrans plasma, moveis de design, cores pantone trabalhadas, códigos e anotações, livros e maços, carimbos e selos
e um maço de folhas timbradas de papel
couché mate de 120 gr, os Notários que
alguns fazem ainda, por vezes maliciosamente sob propagandas oficiais, por
encaixar no estigma do burocrata, são
um re-clássico, a combinação entre o
formal e o moderno, preto no branco a
garantir a ESTABILIDADE. E
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ESTABILIDADE
na indústria automóvel?!
O PRIMEIRO MEIO DE TRANSPORTE A FAZER USO DE UM MOTOR A GASOLINA
PARA SE MOVER FOI UM AUTOMÓVEL. ESTE, CRIADO EM 1885 POR UM
ALEMÃO, KARL BENZ, SOMENTE TINHA 3 RODAS.

P

dores, as Marcas, após a última difícil conjuntura
financeira que se instalou na Europa, têm vindo a
recuperar as suas vendas e com isso a estabilizarem os seus resultados. Portugal, tem sido exemplo
disso mesmo, pelo facto de se ter voltado a superar
as 200000 unidades de viaturas ligeiras passageiras
vendidas em 2016, e, em 2017 atingir-se-á novamente o número de vendas nos 200 milhares de
automóveis.
No entanto, perante este aparente cenário deestabilidade, prevêem-se nos próximos anos, os maiores
desafios pela disrupção que se está a verificar na
indústria automóvel. O mercado alterará mais nos
próximos 10 anos, que nas últimas três ou quatro
décadas. A maior responsabilidade desse facto, está
diretamente ligada à introdução da condução autónoma. O aparecimento desta tecnologia, obrigará a
rever as legislações em todos os países, a definir qual
será a função das seguradoras, a instalar uma rede
eficiente de abastecimento, entre outros. Por outro
lado, o atual modelo de negócio de venda e assistência de automóveis sofrerá também alterações: os
consumidores procuram uma solução de mobilidade e não a aquisição de uma viatura. Assim como,
a assistência técnica e os sinistros tendencialmente
podem ser muito reduzidos, com a introdução da
condução autónoma.
Perante este enquadramento, a estabilidade no
setor, será conseguida por aqueles que melhor se
preparem para todas estas alterações. E

assaram várias décadas e só após o término da 1ª guerra mundial, os fabricantes decidiram investir em automóveis
mais económicos e produzidos em sequência. Exemplo disso, e com muito sucesso, pela
procura ter sido amplamente superior à oferta, foram Henry Ford e William Morris.
A indústria automóvel, foi alargando a sua oferta
em Marcas e modelos, assistindo-se a uma constante introdução de novas tecnologias.
Porém, prevê-se que os maiores desafios da indústria automóvel estão para chegar. A grande generalidade das Marcas está a deixar o desenvolvimento
dos motores a combustão para a eletrificação da
sua gama de modelos. Ao mesmo tempo, a condução autónoma está a vir para ficar e essa será uma
realidade disponível para os consumidores. Estes,
muito a partir da geração millenials, já não valorizam a posse do automóvel, mas sim uma solução
de mobilidade que os leve do ponto A ao ponto B.
A tendência de um consumo consciente, também
nos permite analisar que a população ao possuir um
automóvel, ocupa-o num período reduzido, inferior
ao número de horas em que a viatura se encontra
imobilizada sem qualquer tipo de utilização. Ou
seja, nos dias de hoje, grande parte das viaturas têm
uma taxa de ocupação muito baixa quando comparada com o potencial de utilização.
Enquanto estamos perante uma tendência de
alteração de produção na indústria e nos consumi-
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ESTABILIDADE
NUNCA A PALAVRA “ESTABILIDADE” CARREGARA TANTO PESO COMO
NAQUELE DIA 7 DE AGOSTO. PHILIPPE PETIT TINHA A VIDA PRESA POR UM
ARAME A MAIS DE QUATROCENTOS METROS DE ALTURA.

N

essa manhã os nova-iorquinos não
queriam acreditar no que viam. Um
cabo de aço ligava os dois edifícios
inaugurados um ano antes na baixa de Manhattan, as duas torres gémeas, sólidas,
imponentes, como as duas superpotências que, à
época, competiam numa guerra fria. E ali estava o
equilibrista num dilema: procuraria a estabilidade
naqueles 60 metros entre as torres? Ou trocaria a
vertigem, pela estabilidade de ficar imóvel, de não
fazer nada?
É esse o dilema que todos enfrentamos, na vida
privada, no trabalho, na gestão de uma empresa
ou de um governo. Decidir entre a estabilidade da
imobilidade ou arriscar, dar esse primeiro passo,
em cima de um arame, lutando contra o vento,
contra o medo, tentando manter o equilíbrio, a
estabilidade, mas avançando.
Seria uma decisão mais fácil se a imobilidade não
fosse também ela, por vezes, desestabilizadora.
Tomemos o exemplo das migrações. Discursos
populistas defenderão: “ficamos bem, só nós, com
quem cá temos”. Mas não, não ficamos. Somos
nós quem mais precisa dos Yazidi e de todos os
refugiados que, por vontade ou acidente, vêm para
Portugal. E para que fiquem, temos de oferecer
mais do que discursos solidários e um jantar à
chegada. Temos de oferecer, lá está, estabilidade.

Quando começam a conhecer umas palavras além
de “Ronaldo” e “bacalhau”, percebem que o salário
mínimo nacional é de 557 euros e que se tiverem
a “má sorte” de serem acolhidos na Madeira são
menos 17.
Enquanto fazem contas à vida, vão comunicando
com os familiares que têm na Alemanha, onde o
salário mínimo é quase o triplo do português. Por
isso, à mínima oportunidade saem e com eles viaja
a nossa oportunidade de estabilizar a população.
Num estudo recente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos sintetiza em duas equações o que
nos espera.
Em Portugal, sem migrações passaremos de 10,4
milhões para 7,8 milhões de habitantes em 2060.
E já em 2030, mantendo-se a estabilidade demográfica, teremos 2 idosos por cada jovem. A incógnita é: como cuidar sem cuidadores? A resposta
mais objetiva deixa de lado os afetos: à falta de
homens, teremos máquinas. No Instituto Superior
Técnico, já se trabalha num robot, o “vizzy”, que
ajuda a cuidar de idosos. Tem um sensor para quedas, ligação ao 112 e a capacidade de dizer umas
palavras de conforto, devidamente programadas.
Schopenhauer, há duzentos anos, resumia tudo
isto na ideia de que só a mudança é permanente e
de que a estabilidade das coisas é sempre aparente.
Daí, defendia o filósofo, o melhor que podemos
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fazer é tentar antever a direção dessa mudança.
Parece simples, contudo a realidade nem sempre funciona matematicamente, obedecendo a
estratégias de interesses e seguindo os princípios
da “teoria dos jogos”, em que defino o meu movimento pela antecipação do que o outro fará, ou
até antecipando o que o outro espera que eu faça.
Este equilíbrio pode ser facilmente perturbado
por fatores externos. Desde logo, pelo mais instável de todos: a natureza. Num tsunami um homem nada mais pode fazer do que afastar-se do
seu caminho.
A estabilidade é só uma desculpa para não sair

do sofá, para não descobrir o que vem a seguir,
para evitar o desconhecido, o estranho e que, desde logo, se assume como pior.
Venham então os migrantes e as suas famílias,
destabilizem os nossos costumes, tragam outras
culturas para enxertar a nossa.
Com o tempo virá a estabilidade e, se tudo correr
bem, também esta será abalada. É isso a História.
E foi o que fez o equilibrista francês naquele dia de
agosto. Abalou a estabilidade do mundo, em cima
de um arame entre duas torres gémeas, dois pilares, símbolos de uma estabilidade que desabaria 26
anos depois da enorme proeza de Petit. E

2017 Estabilidade

55

INSTABILIDADE
RODRIGO MOITA DE DEUS

DIRETOR GERAL DA NEXTPOWER

Revista de Partes PERSPECTIVA

56

É à instabilidade
que devemos quase tudo
ANDEI UNS DIAS ÀS VOLTAS A PENSAR NO QUE RAIO SE PODE ESCREVER
SOBRE A “ESTABILIDADE”. ÀS VOLTAS, MAS DESCANSADO.

E

m caso de emergência, tinha sempre
a possibilidade de recorrer aos lugares
comuns: ah e tal a estabilidade é boa.
Ah e tal a estabilidade é necessária. A
verdade é todos damos por adquirido que a estabilidade é necessária. Ambicionamos a estabilidade. Desejamos a estabilidade. Social, política, financeira, amorosa. E, num mundo em que
dividimos tudo em bom e mau, a estabilidade é
boa. sempre por contraponto ao antónimo. Pensando bem, pensando melhor, talvez a estabilidade seja boa, talvez se almeja a estabilidade,
mas é a instabilidade que faz o mundo andar
para a frente. Todas as instabilidades.
Queira o leitor ter paciência para alguns exercícios de estilo invulgares. Por exemplo, a estabilidade emocional e amorosa. O que sabemos
nós da estabilidade emocional? De alguém que
encontra a sua cara-metade? De alguém que
realiza o seu sonho? Imenso. Quase tudo. Até
aquela parte mais complicada de explicar: a
estabilidade engorda. Muito. Fenómeno transversal aos géneros porque quanto mais amarmos mais engordamos. É abusivo concluir? A
estabilidade engorda. E que diabo! Digam os
poetas o que disserem. O amor quando acontece é estabilidade. A estabilidade engorda. E
a obesidade é doença. Assim. Está escrito nos
relatórios da organização mundial de saúde. O
que não está escrito é o lugar comum: enquanto
os estáveis engordam e tomam conta dos filhos
os instáveis divertem-se muito mais em sucessivas crises de adolescência tardia. Sortudos. Ao
quadrado. Primeiro porque sorriem muito mais.
Em segundo lugar porque não têm as dores de
consciência que normalmente afetam o resto

dos humanos. Privilégios da adolescência. Tudo
o resto é sermão do cura.
O mesmo princípio aplica-se à estabilidade
económica. É pensar na europa e na sua estabilidade económica. É pensar no Japão e na sua
estabilidade económica. É pensar nos estados
unidos. A estabilidade económica conduz ao
aburguesamento e o aburguesamento conduz
à estagnação económica. E isto é válido para
países e para cidadãos. Todos conhecemos mais
histórias de Homens que subiram na vida pelo
seu próprio pulso que de herdeiros que tenham
multiplicado a sua fortuna.
A instabilidade cria necessidade. A necessidade cria engenho e o engenho cria o que quisermos. Principio aplicável na macroeconomia das
nossas vidas.
Mesmo na política encontramos tantos e tantos exemplos de boa instabilidade. A Espanha
esteve mais de um ano em eleições. E cresceu.
A Bélgica esteve mais do que isso sem governo.
E cresceu. Nós, por cá, temos uma geringonça
completamente instável e mesmo assim sobrevivemos. Podemos ainda ir mais longe e tristemente concluir que foi a instabilidade política,
e a guerra, que permitiu alguns dos mais importantes avanços tecnológicos da humanidade.
Do avião a jato à energia nuclear passando pela
penicilina e o radar. Invenções filhas da necessidade e netas da instabilidade.
A nossa relação com a instabilidade é muito
semelhante à relação que temos com a união europeia. Criticamos, julgamos, censuramos. Mas
se não fosse ela, onde estaríamos agora? A estabilidade é boa? Sim. Mas é à instabilidade que
devemos quase tudo. E
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O lado perverso
da ESTABILIDADE

“ESTABILIDADE” E UMA “LIDERANÇA FORTE” SÃO SLOGANS QUE TENDEM A DOMINAR AS
CAMPANHAS ELEITORAIS, SENDO FREQUENTEMENTE MOBILIZADOS POR ELITES POLÍTICAS PARA
CAPTAR ELEITORADO, MUITO ESPECIALMENTE À DIREITA DO ESPECTRO IDEOLÓGICO. A CAPACIDADE
DE PROJECTAR FORÇA E DE DISSIPAR INCERTEZAS, SOBRETUDO QUANDO ESTAS SE MULTIPLICAM, É
ESPECIALMENTE APELATIVA PARA POPULAÇÕES EM TEMPOS DE CRISE. MAS, SE A NOÇÃO DE UMA
PROJECÇÃO ESMAGADORA DE PODER DEIXA FACILMENTE A DESCOBERTO O QUE TEM DE DESPÓTICO
E MILITARISTA, JÁ A DE ESTABILIDADE TEM-SE REVESTIDO NO IMAGINÁRIO POPULAR DE UMA AURA
EXCLUSIVAMENTE POSITIVA E, POR ESSA RAZÃO, INTEIRAMENTE DESEJÁVEL.

N

inguém se diz, por princípio, contra
a estabilidade. Estabilidade significa previsibilidade, um futuro que se
adivinha relativamente familiar, confiança que rotinas importantes do passado e do
presente perdurarão no tempo. Essa convicção é
fundamental para que o nosso dia-a-dia, no que
ele contempla de relações pessoais, profissionais e
com o mundo que nos rodeia, seja minimamente
gerível. Queremos poder assumir, por exemplo,
que, se neste mês houve casa, comida e trabalho,
no próximo também haverá ou que, se os últimos
governos se têm pautado pelo respeito pela divisão
de poderes, os próximos assim o farão. A aspiração colectiva a uma vida estável é, nesse sentido,
perfeitamente legítima. Habituámo-nos, por isso,
a olhar para a estabilidade necessariamente como
um bem e a sermos atraídas/os por discursos e líderes que prometem alcançá-la.
Este entendimento do conceito de estabilidade predispõe-nos, contudo, a descurar o seu lado
mais negativo e perverso: a implícita ou explícita
rejeição de transformações sociais profundas. Es-
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na Turquia de Erdogan, na Rússia de Putin ou nas
Filipinas de Duterte.
Desengane-se, no entanto, quem considera que
o discurso dos movimentos populistas, ao apelar
à revolta contra um status quo indesejado, se opõe
ao da estabilidade. Pelo contrário, a invocação de
transformação radical promete, no horizonte, o
retorno a uma suposta era dourada de uma ordem
social mais estável e mais favorável aos seus eleitores. Não radica, portanto, numa visão de futuro,
mas num regresso a um passado romantizado. No
suposto apelo destes movimentos reaccionários à
mudança está, assim, contido o repúdio dessa própria ideia.
E, no entanto, basta olharmos à nossa volta para
entendermos a urgência de transformação dramática do nosso modelo de sociedade: uma desigualdade gritante e em crescendo – os 8 homens mais
ricos do mundo detêm a mesma riqueza que as 3.6
mil milhões de pessoas que constituem a metade
mais pobre da população mundial; uma em cada
dez pessoas a viver abaixo da linha da “pobreza extrema” (isto é, com menos de 1.9 USD por dia) –
um valor que passa para 71% da população mundial se subirmos (minimamente) a fasquia para 10
USD por dia; dez anos consecutivos de declínio
dos níveis de liberdade global e sucessivos recuos
nos direitos civis e políticos; níveis de satisfação
com a democracia em queda; xenofobia, racismo
e discriminação de género endémicos; o aumento
do número de mortes em conflitos violentos nos
últimos anos; refugiados a morrerem nas nossas
costas - a lista é, infelizmente, interminável e evidência de um paradigma político, económico e
social em falência.
A aversão à mudança - e, consequentemente, o
protelar de importantes transformações sociais
em nome da estabilidade - tem tido custos graves para a almejada construção de uma ordem
social pacífica e emancipadora. Perante a perpetuação de um status quo tão flagrantemente injusto e violento, o que é imprescindível é
precisamente a instabilidade de um imaginário
político em aberto, que experimente novos modelos de sociedade com vista à satisfação plena
das necessidades dos cidadãos e à verdadeira
realização do seu potencial. E

tabilidade, por definição, invoca continuidade e não
só exclui mudanças radicais como implica precisamente a capacidade para resistir a pressões nesse
sentido. O potencial revolucionário e de protesto
dos cidadãos esbarra diária e fatalmente contra instituições políticas e económicas estáveis. Veja-se,
aliás, como, em índices internacionais que medem a
estabilidade dos países, as manifestações populares
são contabilizadas como risco político - a par com
assassinatos e golpes de Estado - em vez de sinais
de vitalidade democrática.
Historicamente, a estratégia de apresentar programas políticos progressistas como incertos e,
por sua vez, essa incerteza como ameaça séria à tão
prezada estabilidade tem colhido frutos eleitorais.
Como reagirão, por exemplo, as grandes cidades a
sistemas de controlo dos preços de arrendamento?
E as universidades à eliminação das propinas? E
os sectores-chave da economia à re-nacionalização? E, claro, não esqueçamos a pergunta que nos
leva as mãos à cabeça hoje em dia: e os mercados,
como irão reagir os mercados? Na verdade, sob a
bandeira da estabilidade, até a mais modesta proposta de transformação ganha contornos de um
inevitável resvalar para uma realidade Hobbesiana
de violência, caos e colapso da ordem; uma porta
para o retorno ao estado de natureza, de todas/
os contra todas/os, que devemos manter fechada.
A rejeição da incerteza não é, porém, o único fenómeno político a que devemos prestar atenção.
O intenso descontentamento com o status quo
tem suscitado, há já algum tempo, duas reacções
distintas que não deixam de ser duas faces da mesma moeda: a apatia e o populismo, dependendo da
interpretação do contexto actual como uma doença crónica ou uma crise aguda. A apatia reflecte a
ideia de que o cenário existente é a norma (e não
a excepção), reforçando o cinismo sobre a possibilidade de mudança e traduzindo-se, por exemplo, nos altos níveis de abstenção das democracias
liberais. Por sua vez, a interpretação da situação
vigente como crise, combinada com uma certa angústia identitária, apela à acção e tem-se manifestado no apoio crescente a movimentos populistas
um pouco por todo o mundo e numa preocupante
permissividade perante o autoritarismo, como podemos testemunhar nos EUA de Donald Trump,
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No currículo, Tiago Reis
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Londres, o maior centro
de investigação em
Psiquiatria a nível
mundial. Falou-nos na sua
Perspectiva médica sobre
Instabilidade e Estabilidade
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INSTABILIDADE
Tem que ter conotação negativa?

I

A INSTABILIDADE NÃO TEM QUE TER UMA CONOTAÇÃO NEGATIVA, MAS EM
PSIQUIATRIA DIRIA QUE É COMUM ISSO ACONTECER.
sto deve-se à existência de um distúrbio da
personalidade onde a instabilidade é a norma,
são pessoas caracterizadas por comportamentos
marcados pela impulsividade, imprevisíveis e
sem uma capacidade de planear e projetar a sua
vida adequadamente. Observamos nestas pessoas, a
existência de comportamentos explosivos, múltiplos
conflitos com outros, tendências a acessos de cólera e
raiva, dificuldade em lidar com a critica, a existências
de relações pessoas e afectivas intensas mas de pouca
duração, com múltiplas crises emocionais.
Diria que todos estes comportamentos, quando
ocorrem em conjunto, são altamente lesivos e prejudicam a capacidade de um individuo funcionar
na sua esfera pessoal, social e profissional, o que obviamente leva a que a sociedade veja e conote estes
comportamentos de uma forma negativa.
No entanto, claro que existem pessoas para quem
a instabilidade é útil, são os “novelty seekers”, aqueles que gostam de explorar, que se aborrecem de
estar sempre com as mesmas pessoas e a fazer a
mesma coisa. Embora possam ser vistos como instáveis, ao mesmo tempo são estas pessoas que são
inovadoras, exploradoras, e no final até capazes de
atingir bastante sucesso.

muito saudável. Obviamente que, se entendermos a
estabilidade como a ausência de flexibilidade cognitiva, ausência de capacidade de nos adaptarmos
ao meio, então, estamos a falar de uma característica já não adaptativa. Ou seja, temos que ser capazes
de contrariar a rigidez do pensamento, de nos podermos adaptar e modificar a forma como vemos e
interpretamos o mundo.
Assim, da forma como a vejo e entendo, diria que
é importante termos uma linha temporal marcada
pela estabilidade, mas com mudanças subtis adaptativas, que sejam feitas a um ritmo lento e que permita que sejamos vistos como estáveis.
Estabilidade emocional
é a norma ou somos todos um pouco insanos?
Excepto nos casos acima referidos, de pessoas com
alterações da personalidade, onde existe extrema
instabilidade emocional, diria que a estabilidade
emocional é a norma. No entanto, em psiquiatria
nada é categorial, branco ou preto. Temos que ver a
estabilidade emocional numa perspectiva dimensional, onde variamos entre sermos altamente estáveis a
nível emocional até pessoas com pouca estabilidade.
Por fim, a estabilidade tem também que ter em conta a capacidade de resistirmos a agressões externas,
a situações que interferem com a nossa estabilidade.
A resiliência neste caso é fundamental, pois temos
pessoas altamente estáveis de um ponto de vista
emocional, mas que em situações de crise perdem
a estabilidade que as caracterizam. Sendo emocionalmente instáveis em situações agudas com comportamentos desadequados, ou seja, insanos. O ser
humano tem esta característica incrível de ser capaz
de ter várias dimensões e facetas, é isso que faz dele
único e fascinante! E

E a Estabilidade, à contrário,
é uma característica digamos que saudável?
Sim, diria que a estabilidade é uma característica
que acima de tudo nos protege. Somos mamíferos,
animais sociais e gregários, passamos o tempo a
criar relações sociais com outros elementos da nossa tribo de forma a que nos sintamos protegidos
pelo grupo. A estabilidade, a capacidade de percebermos que podemos contar com os outros, é obviamente em termos evolutivos uma característica
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Essa paz insuportável chamada

ESTABILIDADE
SE UM DOS SEUS AMIGOS COMEÇAR A DIZER QUE ESTÁ A PRECISAR DE
ESTABILIDADE NA VIDA E QUE DAVA TUDO PARA A ENCONTRAR: FUJA,
APAGUE O NÚMERO DESSA PESSOA DO TELEMÓVEL E EVITE FREQUENTAR
ESPAÇOS ONDE A POSSA ENCONTRAR.

A

A instabilidade é a força motriz, criadora e renovadora que fez o mundo avançar. Galileu sofreu a
bom sofrer por querer dar um acertado pontapé na
estabilidade do pensamento vigente. Quase todos os
grandes movimentos artísticos se alimentaram dessa
vontade de ruptura com a estabilidade criativa.
Camões teria escrito os Lusíadas se tivesse sido
um cinzento pai de família? Hemingway teria
deixado a obra que deixou se não fosse um bêbado
conflituoso? Proust teria construído o seu monumento em sete volumes se não fosse psicológica
e sexualmente instável e martirizado? O rock e o
punk nunca teriam crescido se pregassem a malfadada estabilidade e segurança. não quero com isto
dizer que o futuro da humanidade depende de um
cocktail de sexo e drogas, contudo as nossas vi-

estabilidade é um dos grandes males
da história da humanidade um alimento para ditadores e profetas.
O verdadeiro húmus do desenvolvimento sempre foi a instabilidade, o conflito, o atrito.
Se olharmos para a história mais recente encontraremos uma série de facínoras que chegaram ao poder em nome da estabilidade, assim como os mais
inspiradores movimentos de liberdade nasceram de
rupturas e num clima de corajosa instabilidade.
Portugal viveu 50 anos de chumbo em nome de
uma estabilidade assente na pobreza e no isolamento. O fim da escravatura nos Estados Unidos
motivou uma guerra civil sangrenta. O muro de
Berlim foi durante muitos anos o monumento à
paz podre entre o bloco soviético e ocidental.
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das, mais ou menos estáveis, são devedoras destes
arautos do conflito de ideias e de formas de estar
na vida.
As pessoas estáveis são chatas. Aplaudem a normalidade e a monotonia como se fossem os segredos para uma vida de sucesso.
Se pensarmos um pouco o que melhor recordamos das nossas vidas amorosas são os momentos
de conflito. as tampas que levamos, as tampas que
demos, as traições que sofremos e as que praticamos, o make-up sex e aquela máquina de lavar
programada para centrifugar. Ninguém deseja
uma vida amorosa e sexual estáveis, com hora e
local marcado.
O mundo precisa de mais movimentos que apelem à instabilidade, ao movimento e à ruptura. A

estabilidade é o açúcar dos intelectualmente obesos que acreditam na segurança como terreno de
fertilidade. É mentira, os programas de estabilidade que nos oferecem são meio caminho andado para a pobreza de espírito. Uma humanidade
estável acaba por ser mais facilmente manipulada
e enganada.
Deixemos de tomar os comprimidos e abracemos as nossas instabilidades, e as dos outros, para
romper com esta paz insuportável que nos tentam
vender todos os dias.
Não pensem duas vezes. avancem. avancem e depois mandem-me um mail a contar como é que
isso correu. Infelizmente não vou poder juntar-me
a vocês. Já tenho coisas marcadas e férias no Algarve. Mas estou a torcer pelo vosso sucesso. E
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