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Por David Sassoli*
(Diretor convidado desta edição da Revista CAIS) 

Editorial

POR UMA EUROPA MAIS JUSTA

A Europa e o mundo estão a viver um momento sem precedentes: a maior crise de saúde pública do último século. Centenas de 
milhares de pessoas morreram e a COVID-19 expôs os nossos cidadãos, as nossas instituições e os nossos governos a uma situação 
que há um ano não imaginaríamos possível.
Esta pandemia veio pôr-nos à prova e revelar várias verdades: revelou a nossa fragilidade, a importância que temos uns para os 
outros, a importância da saúde pública, a importância de trabalhar em conjunto por um bem comum. No entanto, um dos aspetos 
mais importantes é que, após anos em silêncio, a realidade que muitos têm negado tornou-se conhecida: a dimensão da pobreza 
e da marginalização. 
Durante décadas, tentámos esconder a pobreza. Uma certa ideologia queria fazer-nos acreditar que o nosso planeta estava desti-
nado ao crescimento económico e recursos infinitos; a pobreza era tabu. A verdade é que, nos últimos anos, o “crescimento” foi 
apenas para alguns. Apenas os mercados cresceram, enquanto a pobreza ficou escondida. 
Uma lição a tirar desta pandemia é que devemos falar das nossas fraquezas e dos problemas que precisam de ser enfrentados. 
A pobreza não pode ficar escondida, tem de ser combatida e vencida. É assim que devemos lidar com a reconstrução, depois da 
devastação socioeconómica causada pela pandemia. 
Portugal assume a Presidência do Conselho da União Europeia num momento crucial: o mundo continua a atravessar a pan-
demia, mas, ao mesmo tempo e sem demora, temos de usar a nossa força e unir-nos para ajudar os cidadãos a emergir da crise 
social. Mas de uma nova forma, a Europa precisa de colocar a sua economia num caminho diferente do passado. 
Nós queremos uma Europa social, ecológica, digital, global e resiliente – estes são elementos essenciais para fortalecer a econo-
mia, enquanto fortalecemos também a solidariedade e os valores europeus.
Em julho, os líderes europeus chegaram a um acordo histórico, o empréstimo de 750 mil milhões de euros para ajudar os países 
mais afetados pela COVID-19. Um acordo extraordinário, num momento extraordinário, que requer medidas extraordinárias e é 
por isso que o apoio aos serviços sociais e a assistência aos mais pobres é fundamental para manter a coesão na sociedade. Por 
este motivo, o Parlamento Europeu incitou a Comissão Europeia e os Estados-Membros para que seja dada prioridade ao apoio aos 
mais vulneráveis. Devem ser dedicados recursos específicos às pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, que têm riscos 
acrescidos de infeção por COVID-19 e que são quem mais sofre o seu impacto económico.
Durante o primeiro pico da pandemia, enquanto Presidente do Parlamento Europeu, decidi tomar medidas, com os recursos di-
sponíveis, para ajudar os mais vulneráveis no contexto da crise atual. Um dos nossos edifícios em Bruxelas tornou-se um abrigo 
para acomodar cem mulheres sem-abrigo, com a coordenação da ONG Samu Social. Além disso, as cozinhas do Parlamento 
Europeu em Bruxelas e Estrasburgo prepararam mil refeições por dia para profissionais de saúde e pessoas necessitadas, uma 
iniciativa ainda em curso. 
Estou empenhado em fazer com que esta recuperação seja diferente das do passado, ao certificar-me de que ninguém é deixado 
para trás, criando uma nova Europa, onde a igualdade não é o ponto de partida, mas sim o objetivo. 

                                                                                    
*Presidente do Parlamento Europeu
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NÚMEROS

32,4 por cento foi o aumento da venda de carros com a marca Porsche nos primeiros sete meses 
de 2020, face a igual período em 2019. A Porsche vendeu, em média, dois carros por dia 
Associação Automóvel de Portugal (ACAP)

8,7 por cento foi quanto cresceu a Talkdesk em número de contratações (procura de talento) feitas 
entre abril e junho de 2020. Foi a empresa que mais contratou em Portugal durante este período
LinkedIn

278 milhões de euros em investimento foi o que angariaram, até outubro de 2020, as 30 ‘fintechs’  
(empresas de inovação no setor financeiro) portuguesas que se destacaram no ano passado
Portugal Fintech Report 2020

60 por cento é quanto está previsto crescer o comércio eletrónico em Portugal em 2020 
CTT e-Commerce Report 2020

10 vezes foi quanto cresceu o desenvolvimento de lojas online para websites no primeiro semestre 
de 2020. As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas encontraram nas plataformas digitais 
uma forma de sobreviverem à pandemia 
Páginas Amarelas, agência de Marketing que analisou os dados de 7.500 clientes

6por cento é quanto vai custar ao PIB de Portugal, em 2020, o impacto da pandemia no setor do 
Turismo 
Estudo da consultora EY
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António Pia 
Idade: 68 anos
Natural de Évora
Zona de venda: Basílica da Estrela (Lisboa)

RETRATO DE UM VENDEDOR



“Sei que tenho de ser mais ativo nesta fase”

No momento desta entrevista está a chover torrencialmente e sem sinais de abrandamento. Porém, como em tanto 
outros dias, António Pia, assim como outros vendedores da Revista CAIS, foi para a rua fazer o seu trabalho. Equipado de 
amarelo e usando equipamento de proteção necessário, como prevenção face à pandemia provocada pela Covid-19, saiu 
com a esperança de regressar a casa sem revistas na mão. 

“Está difícil abordar as pessoas”, começa por dizer António Pia. “Há menos movimento, já que há uma tendência para se 
ficar em casa, devido ao período que estamos a viver. Por isso, estou a vender menos”, acrescenta. Protegido com máscara 
e viseira, para garantir a sua  segurança e a dos clientes, afirma que o aparato da indumentária já não é problema, pois é 
algo que as pessoas já estão habituadas no seu dia-a-dia. “Começou a fazer parte da rotina”. Alguns dos clientes habituais 
continuam a comprar regularmente a CAIS, no entanto há outros que diz já não ver há meses. “É necessário criar novas 
estratégias para conseguirmos vender. Foi a pensar nisto que mudei o meu local de venda para a Basílica da Estrela. As 
pessoas estão com medo de sair à rua por motivos de saúde, e aqui há um pouco de mais movimento ”, salienta António 
Pia. Sempre que sai para trabalhar vai com fé, acreditando que as coisas irão melhorar. “Vou à procura das pessoas”, 
afirma. Este é o seu trabalho. 

Encontrar quem queira comprar a revista para chegar ao final do dia com algum dinheiro no bolso. “Sei que tenho de 
ser mais ativo nesta fase e lutar mais”, realça. Quanto ao futuro, diz que não se pode ver muito além, é preciso ir vivendo 
dia-a-dia, já que esta é a nova realidade. António Pia tem consciência que esta pandemia afetou todos, e que por causa dela 
as pessoas têm menos rendimentos. Porém, acredita que irá haver uma vacina em breve e que tudo melhorará. Com um 
tom de esperança, deixa o seguinte apelo: “Agradeço a todas pessoas que compram a mim e aos meus colegas a revista. A 
CAIS custa dois euros, que não são aparentemente muito, mas dão para que consigamos honrar os nossos compromissos. 
Por isso continuem a comprar”. 
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Reforçar a resiliência 

Recuperação social após a COVID-19: com a
presidência portuguesa da UE, que diferença 

pode a Europa fazer para os cidadãos?

Portugal preside, no primeiro semestre de 2021, ao 
Conselho da União Europeia, o que dará ao nosso país uma 
oportunidade rara de marcar a agenda europeia nesta fase 
tão crucial da nossa vida coletiva.

Teremos como missão reforçar a resiliência da Europa 
e a confiança no Modelo Social Europeu, promovendo 
uma União assente nos valores comuns da solidariedade, 
da convergência e da coesão, capaz de agir de forma 
coordenada e de recuperar da crise. 

Colocaremos todo o nosso empenho na implementação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e no seu Plano de Ação, 
de forma a construirmos uma Europa mais social, mais 
resiliente, mais justa e inclusiva. 

Daremos uma particular atenção às áreas do emprego, do 
futuro do trabalho e do trabalho digno, mas também da 
igualdade e dos direitos sociais.

Evidenciaremos as políticas de combate à discriminação, 
à pobreza e à exclusão social. Destaco neste contexto a 
organização de duas Conferências de Alto Nível. Uma, 
com o objetivo de debater a Estratégia Europeia relativa às 
Pessoas com Deficiência; outra, que servirá para lançar uma 
Plataforma Europeia para a prevenção e combate à condição 
de sem-abrigo e que reúna todos os agentes envolvidos no 
processo.

O combate à condição de sem abrigo requer uma ação 
determinada, que aborde as suas causas profundas, 
investindo em estratégias de prevenção, capacitação e 
emancipação. 

A União Europeia tem aqui um papel importante a 
desempenhar: pode mobilizar todas as partes interessadas 
em torno deste objetivo comum, galvanizar o compromisso 

político dos Estados-membros, facilitar a partilha de boas 
práticas e apoiar a expansão de políticas baseadas em factos 
concretos através do orçamento da UE. 

Destaco como ponto alto da Presidência Portuguesa 
a Cimeira Social do Porto, dias 7 e 8 de maio, que dará 
impulso político à implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e do respetivo Plano de Ação. O objetivo 
da Cimeira é trabalhar para um Compromisso Social 
Europeu, enfatizando o papel central do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais na recuperação europeia e na adaptação 
às transições climática e digital. Será também uma 
oportunidade para reforçar o diálogo com os parceiros 
sociais e com a sociedade civil. 

A aposta do Governo Português recai na afirmação 
da Europa Social. Numa Europa dos cidadãos, dos 
trabalhadores, das famílias e das empresas. Numa Europa 
que não deixa ninguém para trás.

São objetivos que não dependem apenas de governos 
ou instituições europeias, mas de todos nós, enquanto 
portugueses e europeus.

Este é o tempo de agir pela recuperação da economia, pelo 
reforço dos direitos sociais, pela coesão económica, social 
e territorial, pela resiliência das nossas sociedades, numa 
Europa mais verde, mais social, mais bem preparada para os 
desafios do futuro.

Nos próximos seis meses, teremos a oportunidade e a 
responsabilidade de ajudar a Europa, os países europeus e os 
nossos cidadãos a dar a volta por cima. 

1 TEMA, 2 PONTOS DE VISTA

Escolha de David Sassoli
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“Este é o tempo de agir pela recuperação da economia, pelo reforço dos direitos sociais, 
pela coesão económica, social e territorial, pela resiliência das nossas sociedades, 
numa Europa mais verde, mais social, mais bem preparada para os desafios do futuro.”

Ana Mendes Godinho
(Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
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1 TEMA, 2 PONTOS DE VISTA

Aposta ecológica, digital e inclusiva

Caro leitor, deixe-me felicitá-lo pelo gesto solidário de ter 
adquirido um exemplar da revista CAIS: é um projeto muito 
meritório para ajudar a combater a exclusão social.

A dignidade humana, a solidariedade, a justiça social e 
o combate à exclusão são princípios basilares da União 
Europeia (UE) consagrados no Tratado fundador e que 
têm de ser plenamente respeitados por todos os Estados 
europeus e em todas as políticas públicas.

A Comissão Europeia (CE) assumiu um forte compromisso 
com estes princípios e com o aprofundamento do pilar 
social europeu desde que assumiu funções, em dezembro 
de 2019. Estas são também prioridades da Presidência 
Portuguesa do Conselho da UE. 

Este tema é ainda mais importante num momento em que 
atravessamos a mais grave crise desde a Grande Depressão, 
há quase 100 anos. As crises agravam as disparidades e têm 
elevados custos sociais e, infelizmente, a atual não é exceção.

Apesar de a ameaça ser a mesma – o coronavírus – os países 
e regiões da UE não são afetados da mesma forma devido 
às diferentes condições de partida e de especialização 
económica. O risco de agravamento das fragilidades e 
disparidades sociais e territoriais pré-existentes é grande. 
Os trabalhadores de setores mais dependentes de presença 
ou proximidade física – cultura, restauração, turismo, 
indústria ou transportes – sofrem as maiores quebras de 
rendimento, enquanto aqueles com vínculos profissionais 
precários estão mais expostos ao risco de desemprego. 
Os jovens também têm sido afetados pela interrupção da 
formação académica e por um acesso ainda mais difícil ao 
mercado de trabalho.

A CE tem agido desde o início em várias frentes para apoiar 
os Estados e regiões mais afetados. Por minha proposta, 
as regras dos fundos estruturais foram flexibilizadas para 
que as verbas ainda disponíveis pudessem ser dirigidas 
para as áreas mais necessitadas – saúde, empresas 
ou proteção social. Muitos dos testes, medicamentos, 
dispositivos médicos, assim como medidas para minorar 
os efeitos sociais da crise estão a ser financiadas pelos 
fundos europeus de coesão. Foi igualmente criado um novo 

instrumento temporário de apoio ao emprego, designado 
SURE que vai conceder 5,8 mil milhões de euros em 
empréstimos a Portugal para apoiar medidas de trabalho 
temporário (“lay off”).

Rapidamente ficou claro, no entanto, que, dada a dimensão 
da crise, as medidas de curto prazo não seriam suficientes 
para financiar a recuperação económica. Por isso, a CE 
apresentou um grande plano de quase 2 biliões de euros 
para o período 2021-2027 para ajudar os Estados a sair da 
crise, evitando repetir os erros do passado.

A recuperação terá de ser ecológica, digital e inclusiva. 
Ecológica, promovendo investimentos que tornem as 
economias climaticamente neutras até 2050. Digital, e 
inovadora, tirando partido das oportunidades abertas pela 
ciência e tecnologia. Inclusiva social e territorialmente para 
que a recuperação não deixe ninguém para trás.

Os meios excecionais disponibilizados aos Estados têm 
de ser utilizados de forma inteligente e sábia. Portugal 
beneficiará dos fundos estruturais dos programas ditos 
“tradicionais” – cerca de 21 mil milhões de euros em 2021-
2027 – e dos novos instrumentos do plano de recuperação, 
que acrescentam mais 23 mil milhões de euros, entre 
subvenções e empréstimos. 

Estes investimentos deverão seguir uma estratégia que 
permita tornar o país mais competitivo e produtivo, mas 
também mais justo e coeso social e territorialmente. 

O contributo da UE para a recuperação social pós COVID-19 
vai muito além do apoio financeiro a investimentos e 
reformas: com as suas políticas e atividades, a UE assume a 
defesa dos princípios e direitos fundamentais dos cidadãos, 
promovendo a igualdade de oportunidades, condições de 
trabalho justas e elevados níveis de inclusão e proteção 
social. 

Só reforçando cada um dos elos sairemos mais fortes como 
União.

Escolha de David Sassoli

Recuperação social após a COVID-19: com a
presidência portuguesa da UE, que diferença 

pode a Europa fazer para os cidadãos?
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“A recuperação terá de ser ecológica, digital e inclusiva. Ecológica, promovendo 
investimentos que tornem as economias climaticamente neutras até 2050. Digital, 
e inovadora, tirando partido das oportunidades abertas pela ciência e tecnologia. 
Inclusiva social e territorialmente para que a recuperação não deixe ninguém para trás.”

Elisa Ferreira
(Comissária europeia responsável pela coesão e reformas)
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SALVAR O MUNDO — NACIONAL

A missão da organização independente Re-food é eliminar o desperdício de alimentos e a fome em 
cada bairro onde intervém. Por isso, os seus voluntários trabalham diariamente para a comunidade, 
sem receber qualquer salário. Com a visão e objetivos próprios de uma equipa de caridade eco-
humanitária, a Re-food evita desta maneira custos desnecessários para fazer o que consideram ser 
o bem.

O planeta terra é cada vez mais um lugar de contrastes. 
Apesar de existir muita riqueza, ela não é equitativamente 
distribuída por toda a população. Em países mais ricos, há 
pessoas a passar fome, enquanto outros desperdiçam comida. 
Foi com pensamento nesta assimetria que surgiu a Re-food, 
um movimento comunitário independente, 100% voluntário, 
conduzido por cidadãos e integrado numa IPSS, cujo fim 
consiste na recuperação de comida em boas condições para 
alimentar pessoas necessitadas. 
Totalmente voltada para a comunidade, opera a partir da 
própria comunidade, sem salários, com custos baixos e alta 
produtividade, não detendo bens ou investimentos que não 
sirvam a sua missão, que consiste em eliminar o desperdício 
alimentar e acabar com a fome, incluindo neste esforço 
todos os membros da comunidade. É com a perspetiva de 
criar um mundo mais igualitário, em que todos têm a comida 
que precisam, que diariamente se debatem para encontrar 
as melhores soluções para que todos os alimentos sejam 
aproveitados e usados para que ninguém passe fome. A Re-food 
esforça-se para que todos os cidadãos participem ativamente 
na gestão dos preciosos recursos comunitários que podem 
ajudar a transformar o mundo num lugar melhor.

A ideia que deu azo ao sonho
Hunter Halder, um expatriado americano a viver em Portugal, 
viu-se a ficar sem fontes de rendimento, como resultado da 
crise económica e, em 2009, começou a questionar o que iria 
fazer perante essa situação. Em 2010, tomou uma decisão 
radical: não trabalhar mais para si próprio, mas sim para os 

outros, para a humanidade. 
Neste contexto, e num jantar com as suas filhas, a mais velha 
com 18 anos na altura, questionou sobre o que iria acontecer 
com todos os ingredientes que sobraram da salada que estava 
na mesa. O pai respondeu que certamente iriam para o lixo. Isto 
levou ao questionamento de qual seria a alternativa. Foi assim 
que surgiu a primeira ideia para o que seria a Re-food. 
O projeto Re-food foi lançado no dia 9 de março de 2011, com 
as primeiras recolhas de alimentos e entrega. A Associação 
Re-food 4 Good - (uma organização portuguesa sem fins 
lucrativos) foi formada no dia 18 de julho de 2011 para servir o 
Projeto já existente, sendo que a 15 de abril de 2013 recebeu o 
estatuto de Instituição Privada de Solidariedade social (IPSS). 
Em 2011, um voluntário numa bicicleta recolhia alimentos de 
30 restaurantes num dia – resgatando comida suficiente para 
alimentar cerca de 50 pessoas com necessidades, cinco dias por 
semana. A este voluntário juntaram-se outros 30 em menos de 
30 dias eram 100 até o final do ano e foram servindo refeições a 
muitas mais pessoas. Ao longo dos anos foram surgindo novos 
núcleos Re-food que operam em todo o país, onde mais de 
4.000 voluntários reproduzem um trabalho que começou com 
apenas uma pessoa.

Escolha de David Sassoli
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SALVAR O MUNDO — INTERNACIONAL

A Covid-19 obrigou a um sem número de mudanças no nosso estilo de vida. No trabalho, nas escolas, 
nas empresas, as alterações têm-se vindo a sentir. Até as grandes instituições se viram forçadas 
a mudanças. Fruto desta pandemia, o Parlamento Europeu ficou vazio, assim como tantos outros 
lugares, face ao confinamento obrigatório que ocorreu. No entanto, o seu espaço envolvente foi 
aproveitado pela SamuSocial Women shelter, que acolheu mais de duas centenas de mulheres sem-
abrigo, quase todas vítimas de violência doméstica, no edifício Helmut Kohl, em Bruxelas – local de 
reunião dos principais líderes europeus.

O edifício Helmut Kohl, em Bruxelas, Bélgica, é composto por um 
bloco de escritórios situado no centro da cidade. Normalmente, 
é utilizado para eventos e reuniões entre os líderes europeus. 
Porém, o ano de 2020, com a pandemia provocada pela Covid-19, 
levou a que este espaço passasse a ter outro uso. O Parlamento 
Europeu em conjunto com o Samusocial – um serviço de 
emergência social urbana e luta contra a exclusão, cuja missão 
é intervir junto aos sem-abrigo que se encontram em situação 
de perigo nas ruas das diversas cidades, fornecendo assistência 
ao nível alimentar, saúde e higiene –, propuseram-se a abrigar 
cerca de 100 mulheres sem-abrigo neste conceituado edifício. 
A crise provocada pela Covid-19 fez aumentar o número de casos 
de violência doméstica. A situação piorou com o encerramento 
forçado de vários abrigos para mulheres em toda a capital da 
Bélgica, por não cumprirem os requisitos necessários para 
o distanciamento social. Face a isto, os escritórios do edifício 
Helmut Kohl foram transformados em quartos, cada um para 
uma ou duas mulheres. Com os espaços praticamente vazios, e 
com uma reduzida presença de membros que compareciam no 
edifício para reunir, já que a maior parte das reuniões estavam a 
ser feitas por videochamada, esta acabou por ser uma solução 
prática.

Refeições e cuidados médicos
Após uma visita ao edifício, o presidente do Parlamento 
Europeu, David Sassoli, salientou que esta emergência afeta 
todos. “Penso que esta crise nos devia motivar a todos, incluindo 
as instituições, a dar um bom exemplo”, afirmou o político e 
jornalista italiano. O edifício Helmut Kohl transformou-se num 
refúgio para mais de duas centenas de mulheres sem-abrigo, 
que se encontravam numa situação muito vulnerável, agravada 
ainda pela pandemia provocada pela Covid-19. 
Neste espaço, estas mulheres receberam tratamentos médicos 

e diversos cuidados relacionados com a higiene pessoal. Para 
além disso, tiveram direito a refeições, o que lhes deu algum 
conforto durante este período delicado. De maio a agosto de 2020, 
o Samusocial de Bruxelas, apoiado pela Comissão Comunitária 
Comum de Bruxelas, acolheu um total de 279 mulheres nos 
gabinetes dos funcionários, num ato de solidariedade e serviço 
público. Esta ação solidária foi de extrema importância, pois 
surgiu num momento em que as incertezas eram muitas, e 
os sem-abrigo, que já eram uma franja social da população 
belga com condições de vida desfavoráveis, ainda ficaram mais 
vulneráveis com o cenário da Covid-19. 
O público-alvo deste ato solidário foram mulheres sem-
abrigo, em que maioria foi sujeita a agressões por parte das 
pessoas com quem tinham escolhido partilhar uma vida. Estas 
mulheres, para além da pobreza, têm também outros traumas, 
provocados por serem vítimas de violência doméstica.  Foi a 
pensar nelas e como forma de não esquecer as suas histórias, e 
para que estas não se repitam no futuro, que o Parlamentarium, 
Centro de Visitantes do Parlamento Europeu, resolveu acolher 
a exposição temporária “FEMMES – Retratos de mulheres 
acompanhadas pelo Samusocial Bruxelas”. Esta exposição 
conta a história de 15 mulheres sem-abrigo que estiveram 
acolhidas no edifício Helmut Kohl, durante os primeiros 
meses da crise Covid-19. “FEMMES” é o resultado do trabalho 
do fotógrafo Gaël Turine e da jornalista Anne-Cécile Huwart e 
estará em exibição até a 28 de fevereiro de 2021. Os textos que 
acompanham as fotos estão disponíveis em francês e inglês e 
também podem ser lidos em holandês e alemão, através de um 
código QR facultado no espaço da exposição.

Escolha de David Sassoli
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REPORTAGEM

Por Nuno Manuel Dias 

 Empresas na hora

UpHill, Avenidas, Inarbel e os restaurantes do Chef Chakall são exemplo de em-
presas que se reinventaram para fazer face à crise pandémica. Outras até conse-
guiram iniciar atividade, como a TASIS. Fique a conhecê-las e perceba como “a 
necessidade aguça o engenho”

Negócios que se reinventaram ou tiveram início durante a pandemia
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O ano de 2020 será recordado para sempre nos livros de 
História como o ano em que o mundo parou por causa da 
pandemia de Covid-19. A vida que conhecíamos deixou de 
existir e, perante as grandes adversidades daí decorrentes, 
foi preciso que nos reinventássemos, especialmente a 
nível profissional. A crise instalou-se e muitas empresas 
fecharam portas, levando ao desemprego. Contudo, 
houve outras empresas que conseguiram reinventar-
se e encontrar soluções que lhes permitiram manter a 
atividade. Houve ainda quem abrisse portas pela primeira 
vez durante a pandemia. São exemplos de esperança para 
uma sociedade flagelada.

A Covid-19 trouxe inúmeros desafios ao mundo e a grande 
parte dos países. A vida em comunidade alterou-se e as 
pessoas passaram a ter de lidar com uma nova realidade, que 
afetou as suas vidas a nível social, cultural e económico. Uma 
das grandes consequências foi o aumento do desemprego e 
a falência dos mais diversos negócios, que não resistiram aos 
períodos de confinamento, decretados pelo governo, como 
forma de combate à doença. Com o país e o mundo parados, as 
empresas deixaram de poder produzir de acordo com as suas 
necessidades, uma vez que a procura também caiu a pique. 
Perante esta situação catastrófica, o tecido empresarial teve 
que inovar e reinventar-se para poder sobreviver. Como diz 
o ditado, “a necessidade aguça o engenho”. “Diria que não 
foi uma reinvenção, mas um reajustamento de prioridades”, 
considera Duarte Sequeira, cofundador e CEO da UpHill – uma 
startup na área de health tech que se adaptou às necessidades 
da pandemia de Covid-19. “A UpHill sempre concentrou a sua 
atividade no setor da saúde, através do desenvolvimento de 
software de análise de qualidade e treino clínico para hospitais, 
por isso, a grande prioridade foi focar todos os esforços nesta 
nova doença”, explica Duarte Sequeira. 
A missão foi colocar à disposição dos profissionais de saúde 
e dos grupos hospitalares com quem trabalham “informação 
científica sobre o novo coronavírus, sob a forma de protocolos 
clínicos interativos e casos clínicos para simulação virtual”. 

Desde março de 2020, a startup já selecionou e resumiu mais 
de 300 artigos científicos e 20 casos clínicos para simulação 
e dezenas de algoritmos de atuação clínica, especificamente 
relacionados com a Covid-19. Esta informação é disponibilizada 
de forma gratuita à comunidade médica. “Além disto, 
promovemos um conjunto de webinars (conferências online), 
com o intuito de complementar o trabalho que estávamos a 
desenvolver juntos dos profissionais de saúde, e ampliá-lo a 
temáticas mais abrangentes, úteis não só para a comunidade 
médica e científica, mas também à população em geral”, 
salienta Duarte Sequeira. 

A pandemia foi um enorme desafio para todas as empresas. 
Para a UpHill, acabou por ser também uma oportunidade para 
demonstrar o valor do seu produto, numa altura em que era 
extremamente necessário e útil para os profissionais de saúde 
que estavam na primeira linha, e num contexto em que, por 
força das circunstâncias, todas as iniciativas que estavam a ser 
desenvolvidas no sentido de digitalizar a prestação de cuidados, 
o acompanhamento dos doentes e a própria formação médica 
pré e pós-graduada foram brutalmente aceleradas. “Durante 
este período, conseguimos não só solidificar a presença 
em Portugal, como também fechar os primeiros contratos 
internacionais”, realça. “O principal desafio foi reagir, reajustar 
prioridades e entregar os conteúdos de forma rápida, sem 
descurar a qualidade científica dos mesmos”, acrescenta, 
referindo que durante este período mantiveram a tendência 
de crescimento que já traziam do ano anterior. “Cresceu a 
equipa e o volume de negócio”, afirma Duarte Sequeira, tendo 
em mente o futuro: “O principal plano é continuar a crescer 
porque acreditamos que as nossas soluções têm potencial para 
ser utilizadas em grande escala e ter um impacto muito positivo 
na qualidade dos cuidados de saúde a nível global”, reforça. 
A UpHill está numa fase de expansão em termos de mercados 
e produtos, e tem recebido muito feedback dos utilizadores, 
de acordo com o seu cofundador, o que permite perceber 
as necessidades dos profissionais de saúde e dos grupos 
hospitalares.

“A UpHill sempre concentrou a sua atividade no setor da saúde, através do desenvolvimento de software 
de análise de qualidade e treino clínico para hospitais, por isso, a grande prioridade foi focar todos os es-
forços nesta nova doença.”

Duarte Sequeira (Cofundador e CEO da UpHill)
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Empresa de tours turísticos cria alternativa

As grandes cidades, como Lisboa, cuja estratégia económica 
nos últimos anos se tem baseado no Turismo, foram fortemente 
afetadas pela pandemia. Desde os pequenos aos grandes 
negócios, as empresas estão a passar por grandes dificuldades 
financeiras. Porém, há quem encontrou alternativas para o 
desaparecimento de turistas na capital portuguesa. A Avenidas, 
uma empresa de motoristas dedicada aos tours e transfers de 
turistas em Lisboa, é um exemplo. Sem clientes para o que era 
a sua oferta, encontraram alternativas, e os seus motoristas 
passaram a levantar receitas na farmácia, a fazer compras, levar 
encomendas e, claro, a transportar pessoas. 
“Sempre me considerei uma pessoa, cujas capacidades vêm 
ao de cima, quando posto à prova, quando me colocam (ou eu 
mesmo me coloco) sob pressão. Acho que o mesmo pode ser 
dito, de certa forma do meu sócio Bento Louro. Isso, e o facto 
de tentarmos sempre pensar ‘fora da caixa`, criou talvez o 
conjunto de condições necessárias para fazer face a uma crise 
destas”, destaca Manuel Salema Reis, sócio fundador e CEO 
da Avenidas. Segundo ele, a empresa sempre teve processos 
inventivos e práticos nomeadamente em relação a ‘user 
experience’. “Temos mais de 500 grupos de whatsapp, 95% dos 
quais, são grupos criados exclusivamente para cada cliente, 
por onde podem comunicar connosco em tempo-real, fazer-
nos pedidos e por onde os nossos motoristas se apresentam. 
Somos uma empresa que, utilizando as nossas viaturas, capital 
humano e essa ferramenta, fornecemos praticamente qualquer 
tipo de serviço. Se o cliente se lembrar e tiver imaginação, nós 
resolvemos. É daí que vem o nosso lema, ‘Here for you’”, explica 
Manuel Salema. 

Foi esta forma de tratar os clientes que, perante a pandemia, 
fez e está a fazer a diferença. “Podemos adaptar isto a qualquer 
necessidade (nova) que for aparecendo. Assim, começámos a ir 
às compras pelos clientes – aos supermercados, principalmente, 
mas também farmácias e quaisquer outro tipo de produtos – 
oferecendo uma qualidade de serviço inigualável, visto que 
existe um contacto constante, em tempo-real, com os nossos 
motoristas”, salienta. A Avenidas estabeleceu parcerias, entre 
outros, com supermercados, empresas de cabazes biológicos 
e restaurantes. Expandiram o seu escopo, passando a ter uma 
frota de motas, para além da de automóveis, que era a sua base, 
e abriram várias áreas de negócio novas. O tipo de clientes e os 
pedidos alteraram-se. Há quem tenha pedido para depositar 
cheques ou para irem às Finanças, arranjar uma empregada 
de limpeza, transportar o cão ou mudar uma lâmpada. 
“Chamamos ao nosso serviço, como um todo, de Avenidas 
Resolv, que é o que define a nossa capacidade de responder a 
qualquer necessidade que um cliente possa ter”. 
Segundo o CEO da Avenidas, desde o início da pandemia a 
empresa quadruplicou a base de clientes, embora esteja muito 
longe dos níveis de faturação desejáveis. “A nossa resiliência e 
atitude constante de olhar para a frente e novas soluções têm-
nos dado esperança e confiança que vamos ultrapassar isto. 
Para o futuro, queremos em primeiro lugar passar esta fase 
difícil e chegar à outra margem. Essencialmente, queremos, 
com tudo o que temos feito, com todos os novos clientes que 
angariámos, parcerias que fechámos, que a empresa Avenidas 
enquanto marca, saia reforçada desta pandemia”, deseja 
Manuel Salema.

“Chamamos ao nosso serviço, como um todo, de Avenidas Resolv, que é o que define a nossa capacidade de 
responder a qualquer necessidade que um cliente possa ter.”

Manuel Salema Reis (Sócio fundador e CEO da Avenidas)
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Focar na solução e não no problema

O adiamento e cancelamento de encomendas à medida que a 
pandemia ia avançando fizeram com que a Inarbel, até então 
uma empresa têxtil de Marco de Canaveses, especializada na 
produção de malhas exteriores para bebé, criança, adolescente, 
senhora e homem, criasse uma nova marca – a Skylab. 
José Armindo Ferraz, CEO da empresa, apostou num projeto 
de adaptação da linha de produção no valor de 400 mil euros 
e passou a produzir equipamentos de proteção individual. Os 
trabalhadores, após 15 dias de layoff, voltaram a respirar de 
alívio. “Tivemos de nos focar na solução e não no problema. A 
produção da linha hospitalar surgiu com a necessidade de nos 
mantermos seguros no mercado, uma vez que as encomendas 
habituais vinham a sofrer quebras e cancelamentos. 
Percebemos também que poderíamos ajudar a Europa no que 
toca a produtos hospitalares, dado que estavam dependentes 
da Ásia”, conta José Armindo Ferraz, que teve conhecimento 
desta oportunidade de negócio através um parceiro espanhol, 
com quem trabalha há muitos anos. Este alertou-o para as 
necessidades urgentes de batas hospitalares no país vizinho. 
“Rapidamente começámos a produzir e, entre março e 
abril, já 200 mil peças certificadas tinham sido exportadas 

para Espanha”, revela. Através desta nova produção, os 
trabalhadores que estavam em casa foram aos poucos sendo 
chamados de volta ao trabalho. Os resultados, esses saltam à 
vista. Maio e junho (à data desta entrevista) foram os meses em 
que a Inarbel mais faturou desde que foi inaugurada, em 1984.
“Desde o início que trabalhamos lado a lado com Espanha e 
as encomendas do país vizinho continuam a chegar. Contudo, 
também produzimos muito para o mercado nacional. Os 
profissionais de saúde perceberam que os equipamentos 
produzidos cá também são eficazes e de qualidade”, salienta 
José Armindo Ferraz, que procura atualmente entrar também 
nos mercados francês e britânico. No entanto, nem tudo foi fácil. 
A área de negócio da Inarbel centrava-se maioritariamente na 
confeção de malhas, por isso tiveram de se adaptar a uma nova 
linha de produção, sendo que o mais difícil foi a qualificação e 
a formação das costureiras para a produção destes produtos. 
Com uma equipa de cerca de 240 trabalhadores, a Inarbel 
manteve atividade quase ininterrupta, chegando a produzir 
entre 60 a 70 mil batas por semana. “Para o futuro, planeamos 
um aumento significativo da produção de equipamentos 
hospitalares, alcançando novos mercados, mostrando assim 
que Portugal é rápido a reagir às adversidades e que o consegue 
fazer com qualidade”, idealiza José Armindo Ferraz.

“A produção da linha hospitalar surgiu com a necessidade de nos mantermos seguros no mer-
cado, uma vez que as encomendas habituais vinham a sofrer quebras e cancelamentos. Per-
cebemos também que poderíamos ajudar a Europa no que toca a produtos hospitalares, dado 
que estavam dependentes da Ásia.”

José Armindo Ferraz (CEO da Inarbel)
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Saber viver com a nova realidade

A restauração tem sido um dos sectores mais afetados pela 
crise resultante da Covid-19. Perante esta situação, até os mais 
conceituados Chefs têm de procurar alternativas. O Chef 
Chakall reinventou o seu serviço:  desde o início de novembro 
de 2020 que alguns dos restaurantes de Chakall em Marvila, 
Lisboa, partilham o mesmo serviço de delivery e, portanto, 
é possível receber em casa uma seleção de pratos do Chef 
argentino. “Somos nós que tratamos de toda a logística da 
entrega. Não tem custos e as encomendas podem ser feitas 
todos os dias da semana”, explica Chakall. O conhecido Chef 
criou o serviço de entrega ao domicílio intitulado “Chakall 
em Casa”. Os clientes podem por isso usufruir no conforto 
dos seus lares dos mais diversos pratos disponíveis nos 

restaurantes El Bulo Social Club,  Refeitório do Senhor Abel e  
Chakburger Marvila. “Existem dois números disponíveis para 
onde se pode ligar e pedir. As pessoas podem encomendar 
num só pedido especialidades dos diferentes espaços, que 
nós preparamos tudo e levamos a casa”, realça Chakall. Desta 
forma, o cliente habituado a frequentar qualquer um dos 
espaços na zona oriental da cidade, pode optar por ter sabores 
de várias geografias em casa ou no escritório, num horário 
mais alargado, de forma cómoda e prática. 
O serviço prevê ainda abranger 11 zonas diferentes da cidade 
de Lisboa, sempre garantindo a qualidade do serviço e dos 
produtos alimentares. “Queremos continuar a servir os nossos 
clientes, sendo que muitos deles se encontram em teletrabalho. 
Por isso pensamos nesta alternativa”, adianta Chakall.

“Somos nós que tratamos de toda a logística da entrega. Não tem custos e as encomendas 
podem ser feitas todos os dias da semana (…). As pessoas podem encomendar num só pedido es-
pecialidades dos diferentes espaços, que nós preparamos tudo e levamos a casa.”

Chef Chakall (Empresário de Restauração)
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Iniciar atividade em tempo de pandemia

Em Cascais, mais precisamente na Beloura, o colégio TASIS 
Portugal iniciou em setembro de 2020, pela primeira vez, o ano 
escolar no nosso país. A TASIS (Escola Americana na Suíça) é 
uma família de colégios internacionais com origem helvética, 
que recebe jovens de todas as nacionalidades. Perante a 
pandemia – com toda a logística que envolve esta organização, 
como a contratação de profissionais qualificados, em que 
alguns vieram do estrangeiro –, a situação tornou-se delicada. 
Porém, com uma boa capacidade de adaptação à nova realidade 
foi possível, com sucesso, iniciar o ano letivo. “Começámos a 
matricular famílias em dezembro de 2019 e tivemos medo que a 
pandemia afetasse os nossos planos. No entanto, superámos as 
nossas metas e expetativas de matrículas de forma significativa. 
Abrimos com 245 alunos, que é o maior número de matrículas 
na história da TASIS”, diz o diretor do colégio, Keith Chicquen. 
A estratégia usada para dar a conhecer a instituição foi 
com recurso ao digital. “Chegámos às famílias de forma 
personalizada através de comunicação frequente por meio 
de boletins informativos, blogs e webinars, que contribuíram 

para lhes dar a conhecer o TASIS, mesmo quando não podiam 
visitá-lo pessoalmente”, realça o diretor. Esta constante 
luta de adaptação e de necessidade de reinventarmos os 
projetos tem sido transversal a toda a sociedade e à maior 
parte do mundo. As dificuldades são constantes. “Atrasos 
na construção provocados pela Covid-19 representaram os 
nossos maiores desafios”, recorda Keith Chicquen. “Em várias 
ocasiões o trabalho teve que parar ou foi atrasado por causa de 
pessoas que contraíram o vírus. Ao mesmo tempo, estávamos 
preocupados que os nossos recursos humanos não pudessem 
viajar para Portugal mas, por fim, todas as pessoas chegaram 
em segurança”, acrescenta. 
O colégio tem como objetivo acrescentar uma segunda 
turma a cada ano escolar, já em setembro de 2021. O TASIS 
tem atualmente alunos até ao 7ºano e no próximo ano letivo 
adicionará o 8º ano. Todos os anos pretendem acrescentar uma 
nova oferta que terminará com o 12ºano de escolaridade. Para 
já, são, como outros, um bom exemplo de esperança para uma 
sociedade que procura recuperar dos efeitos devastadores 
causados pela pandemia de Covid-19.

“Chegámos às famílias de forma personalizada através de comunicação frequente por meio de boletins 
informativos , blogs e webinars, que contribuíram para lhes dar a conhecer o TASIS, mesmo quando não 
podiam visitá-lo pessoalmente.”

Keith Chicquen (Diretor do colégio TASIS - Escola  Internacional Americana em Portugal)
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AGENDA CULTURAL

Livro

A Grande Escolha: mundo global ou países 
fechados?

Adolfo Mesquita Nunes

A “Grande Escolha: mundo global ou países fechados?” 
A Covid-19 alterou a forma como vivemos, comunicamos 
ou viajamos. Uma pandemia que muitos acreditam que se 
expandiu por causa da globalização. 
é um livro para as gerações que, nos últimos vinte anos, 
viveram quase sempre em crise. As mesmas que têm 
dificuldade em se emancipar e questionam se a culpa dessa 
estagnação não é, afinal, da globalização. Adolfo Mesquita 
Nunes é um defensor do mundo global, por isso descreve 
como podemos melhorar e aperfeiçoar a globalização. 
Apontando os erros e as consequências de os países se 
fecharem sobre si próprios, o autor mostra como a abertura 
do mundo é o maior instrumento de progresso de toda a 
História e enumera sete grandes desafios da atualidade – 
desigualdade, emprego, salários, habitação, dependência 
externa, monopólios digitais e fiscalidade internacional –, 
traçando linhas de ação para os resolvermos quanto antes.

Álbum 

Sozinhos à chuva

D.A.M.A

“Sozinhos à chuva” é o mais recente álbum dos D.A.M.A. 
Produzido por BloBlip Studios e Meoli, misturado por 
Rodrigo Crespo e Michael ‘Mic’ Ferreira, e também 
masterizado por Michael ‘Mic’ Ferreira, é composto por 
12 temas, que contaram com as participações de Bárbara 
Bandeira, Carolina Deslandes, Ivo Luca, Lutz, Mike11, 
Nelson Freitas e T-Rex. Os músicos que compõem o grupo 
estiveram cerca de um ano e meio afastados, mas sempre a 
fazer canções. Porém, tudo mudou numa viagem ao Brasil. 
“Em Fevereiro de 2019, encontrámo-nos novamente e 
voltámos a sentir o que nos fez formar uma banda quando 
éramos adolescentes e o que nos fez querer criar canções 
maiores do que nós. O nosso propósito. Decidimos então 
que o nosso quarto trabalho de originais não poderia ser 
apenas um conjunto de canções. Sentimos a necessidade 
de nos autoimpor mais um desafio e de criar uma obra 
musical para ser ouvida ininterruptamente, da primeira 
à última faixa; uma viagem sonora e emocional que nos 
enche a alma e dá sentido ao que fazemos”, revelam os 
D.A.M.A.
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Filme

The355

Simon Kinberg

A estreia de “The 355” está prevista nas salas portuguesas 
para 21 de janeiro de 2021. Trata-se de um filme de ação e 
drama que conta com Jessica Chastain, Sebastian Stan, 
Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Edgar Ramírez, Fan 
Bingbing e Diane Kruger nos principais papéis. A película 
conta a história de um grupo de agentes governamentais 
de diversos países que tentam impedir uma organização 
de adquirir uma arma mortal que espalhará o caos pelo 
mundo, cuja política já está instável por si só. A dificuldade, 
no entanto, será fazer com que as melhores espiãs do 
mundo ponham de lado as diferenças políticas e culturais 
que as separam, para que em conjunto possam impedir a 
transação que pode mudar os “jogos geopolíticos”. Não 
restam muitas escolhas: ou se unem ou fracassarão. A 
ação desenrola-se em vários países, passando pelos cafés 
de Paris, os mercados de Marrocos ou a riqueza e glamour 
de Xangai. Quem gosta deste género não sairá desiludido. 

Teatro

Carta

Mónica Calle

O Teatro Nacional D.Maria II exibirá entre os dias 14 e 
24 de janeiro de 2021, a peça “Carta”, de Mónica Calle. 
O espetáculo insere-se num processo de pesquisa que 
tem acompanhado Mónica Calle nos últimos sete anos, 
intitulado Ensaio para uma cartografia, onde tem vindo 
a trabalhar o olhar do teatro, a música e a dança clássica. 
Neste novo trabalho, cujo título está relacionado com a 
palavra cartografia (charta em latim), soma-se agora um 
grupo de 12 músicas profissionais que juntamente com 
o elenco de atrizes voltarão a essa pergunta inicial: como 
se continua e como se recomeça? Pergunta que ganha 
contornos novos perante as circunstâncias que todos 
vivemos atualmente. Partindo de uma sinfonia, tocada ao 
vivo, volta a desafiar intérpretes a refletirem consigo sobre 
estas e outras questões. Um lugar de questionamento que 
surge do corpo, das suas limitações e capacidades, ou não, 
de superação.
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NARRATIVA FOTOGRÁFICA

Fotos: Gaël Turine

Portfólio de imagens do conceituado fotojornalista belga, Gaël Turine

Irão
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A Arte de Gaël

Escolha de David Sassoli

Portfólio de imagens do conceituado fotojornalista belga, Gaël Turine
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BIO
Gaël Turine é autor de vários livros, incluindo “Aveuglément” e “Le mur et la peur”, na 
famosa série Photo Poche, “Avoir 20 ans à Kaboul”, “Voodoo” e mais recentemente “En 
bas la ville”, dedicado à cidade de Port-au-Prince. 
O seu trabalho é exibido em galerias, museus e em festivais. Os seus ensaios fotográficos 
são publicados na imprensa internacional (M Le Monde, The New York Times, Stern, 
Revista Figaro, L’Espresso, Geo, De Standaard, Newsweek Japan, etc). Recebeu bolsas na 
Europa e nos Estados Unidos para realizar alguns trabalhos pessoais. 
Gaël Turine ensina fotojornalismo na Université Libre de Bruxelles (ULB) e realiza work-
shops de fotografia documental em muitos países. Em particular, coordenou cursos de 
especialização de longo prazo no Haiti, Turquia e Senegal. 
É membro fundador da agência MAPS, da qual é presidente desde a sua criação. Atual-
mente apresenta “Femmes”, série de retratos de mulheres em situação de sem-abrigo, 
apresentada pela organização Samusocial, no Museu do Parlamento Europeu, em 
Bruxelas.
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Femmes - Exposição no Parlamento Europeu, Bruxelas
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Black Lives Matter - Bruxelas
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Broder Wall - Índia, Bangladesh
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City wall - Lima, Peru
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Irão
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Campo de refugiados - França
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Palestina
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Polluted River - Dhaka
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Port au Prince - Haiti
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P A S S A T E M P O S

Veja se Sabe

1 - Deus das colheitas, pai de Júpiter (Mit. romana )

SaturnoGanês Frei

2 - Deusa protetora de Ulisses, na “Odisseia” de Homero

Artames Iduna Deméter 

3  - Capital do estado de Pernambuco (Brasil)

RecifeAracaju Santa Catarina

Solução: 1- Saturno 2- Iduna 3- Recife

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS: 1- Apupo. Conforto. 2- Muito extenso. Rim (reg.). 
3- Graceja. Esbelta. 4 Bebida alcoólica grega feita com essência de 
anis, aguardente e açúcar. Medida itinerária do Japão. Elevação 
e depressão da camada superficial de uma massa líquida, com 
sucessão rítmica. 5-Guisado preparado com miudezas de porco ou 
carneiro. 6- Decilitro (abrev.). Masúrio (s.q.). Afluente do rio Reno. 
7- Prosseguem após interrupção. 8- Sigla do estado brasileiro de 
Rondónia. Prefixo designativo de ar. A ele. 9- Contração da prep. 
de com o art. def. o.Adormecido. 10- . Preparar e dividir o terreno 
para a cultura do arroz. Outra coisa (arc.). 11-Patrão de uma barca 
turca (voc. árabe). Destrói.

VERTICAIS:  1- Peças geralmente de madeira, compridas 
e delgadas. Andar à roda. 2- Afeição por uma pessoa. Neste 
momento. 3- Itinerário principal (abrev.). Guarnecer de orlas. 
Terceira nota da escala musical. 4- Fileira. Conjuntos não 
especificados de coisas ou de pessoas (fem.). 5- Dinheiro em 
ouro. Sufixo designativo de profissão. 6- Margem do mar. 7- 
Pequena argola. Chefe de tribo, entre os Árabes. 8- Couro curtido 
e preparado para fazer calçado. Prefixo designativo de reforço. 
9- Aparelhos para a pesca dos polvos. 10- Recitei. Sofrimento. 
Ligas. 11- Parcela de terra cultivada, comprida e estreita. Parte do 
estômago das aves.

Solução

HORIZONTAIS 1-Vaia. Regalo. 2-Amplo. Ril. 3- Ri. Airosa. 4- 
Azo. Ri. Onda. 5- Sarrabulho. 6- Dl. Ma.
Aar. 7- Reatam. 8- RO. Aer. Ao. 9- Do. Dormente. 10- Armar. Al. 
11- Rais. Arrasa.
VERTICAIS: 1- Varas. Rodar. 2- Amizade. Ora. 3- IP. Orlar. Mi. 
4- Ala. Todas. 5- Oirama. Or. 6-
Ribamar. 7- Elo. Emir. 8- Sola. Re. 9- Aranhas. 10- Li. Dor. Atas. 
11- Olga. Moela.



HISTÓRIA DE VIDA 

Por Nuno Manuel Dias

Luís Santos
25 anos

Luís Santos é o reflexo das decisões que tem tomado ao longo dos seus 25 anos de existência. Umas 
boas, outras menos boas, mas todas determinaram o seu carácter e a sua maneira de ser. Cresceu 
no seio de uma família numerosa e a rua onde vive diz ter sido um teste sobre a vida. Apesar dos 
obstáculos que tem encontrado, sabe bem o que quer para si. Com um “empurrão” da Associação 
CAIS, onde fez uma formação que lhe permitiu encontrar um trabalho, está mais próximo de 
alcançar os seus objetivos. 
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Veio ao mundo em São Sebastião da Pedreira, uma antiga 
freguesia do concelho de Lisboa, há 25 anos. Atualmente, 
vive em Marvila, onde também passou a infância. Luís 
Santos é um filho deste bairro situado na zona oriental 
da capital portuguesa,  um local que tem estado em 
transformação nos últimos anos. Porém, é caracterizado 
por ser um território de contradições, pelos conflitos 
económicos e sociais e pela diversidade cultural. Foi nesta 
realidade que Luís Santos, em conjunto com os seus nove 
irmãos, cresceu. “Quando era mais novo passava os dias 
na rua a fazer brincadeiras com os amigos. Corríamos, 
jogávamos à apanhada e à bola. Coisas típicas de quem 
vive num bairro”, recorda Luís. 
No entanto, a vida não era um mar de rosas. “Crescer em 
Marvila foi um teste”, diz. “A probabilidade de se seguir 
um caminho menos bom é grande. Todos os dias somos 
obrigados a fazer escolhas”, acrescenta. Uma das escolhas 
erradas que Luís Santos fez, como faz questão de salientar, 
foi abandonar os estudos. “Estudei até ao quinto ano. Esta 
decisão foi o resultado de más influências”, salienta. A 
viver na casa dos pais, com quem diz ter uma boa relação, 
Luís rapidamente percebeu que deixar a escola para trás 
foi errado. Hoje, as preocupações são outras e passam 
por encontrar emprego. Depois de uma experiência 
nas limpezas de vidro, dirigiu-se à Associação CAIS, 
aconselhado pelo seu primo. “Tenho que me fazer à vida”, 
foi com este espírito que entrou na instituição.

´

Viver um dia de cada vez
Quando entrou na CAIS pela primeira vez não sabia o 
que iria encontrar. Acabou por ser surpreendido pelas 
instalações, mas sobretudo com as pessoas. “Foram todos 
extremamente simpáticos comigo”, diz Luís Santos. 
Na Associação fez uma formação, que segundo ele o 
ajudou muito. “Aprendi coisas novas sobre o mercado 
de trabalho. As pessoas que me deram formação têm 
muitos conhecimentos práticos. São excelentes”, conta. 
Concluída a formação foi colocado como trabalhador 
estagiário no Pingo Doce, um dos parceiros da CAIS. “Foi 
uma experiência muito gratificante. A minha chefe fez-
me uma avaliação e deu-me a nota de excelente pelo 
trabalho que desempenhei no estágio. Estive lá sete 
meses. Entretanto, já fui contactado, e espero regressar 
em breve a este trabalho”, revela Luís, com um tom de 
alegria na voz. A vida tem-lhe colocado vários obstáculos 
no caminho. Apesar de ter admitido que cometeu alguns 
erros, considera que isso faz parte do passado. Para já, vive 
um dia de cada vez, com vários objetivos em mente. “A 
primeira coisa que quero fazer, quando tiver estabilidade 
em termos de emprego, é sair da casa dos meus pais e ter 
uma casa minha. Quero ter um carro e organizar a minha 
vida. Não sou uma pessoa de sonhos, sou uma pessoa que 
vive com os pés assentes na terra”, salienta. 

Com os pés assentes na terra

Luís Santos, 25 anos, reflete as decisões que tem tomado na vida. Apesar dos obstáculos
que já encontrou, sabe bem o que quer para si. Com a ajuda da Associação CAIS, onde 
fez uma formação que lhe permitiu realizar um estágio no Pingo Doce, está agora 
muito próximo de alcançar o seu objetivo: ter um emprego.
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BANDA DESENHADA
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CULTURA DE CAUSAS

Por Nuno Manuel Dias

O Concerto

Um filme que fala sobre a parábola existencial de Andrei Filipov, um reconhecido maestro 
da Orquestra do Teatro Bolshoi que, durante a ditadura comunista, foi demitido por 
se recusar a expulsar músicos judeus do grupo. Trinta anos após este acontecimento, 
Andrei ainda trabalha no famoso teatro, mas como empregado de limpeza. Um dia, por 
acaso enquanto desempenhava as lides diárias na sala do diretor, lê um fax enviado 
do teatro Chatelet, em Paris, convidando a Orquestra Bolshoi para um concerto em 
França. Inspirado pelo passado, resolve substituir a quem se dirige a comunicação e 
recompõe a sua antiga equipa de músicos que, hoje, desempenham as mais diferentes 
profissões. Um projeto que o levará a lidar com a sua obsessão artística e com seu passado.

Com humor à mistura, Cinema e Música unem-se na perfeição 
num filme que condena a xenofobia e apela à união

Escolha de David Sassoli
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“O Concerto” é um filme de 2009, do realizador Radu 
Mihaileanu, e conta a história de Andrei Filipov, que na época 
de Brejnev (Leonid Brejnev governou a União Soviética 
durante década de 70) era o melhor e mais famoso maestro 
do país e dirigia a grandiosa Orquestra do Teatro Bolshoi. 
Andrei é despedido no auge de sua glória, sendo interrompido 
no meio de um concerto, porque se recusou a expulsar 
todos os músicos judeus que formavam a sua orquestra. 
Três décadas volvidas ainda trabalha no Bolshoi, mas 
como empregado de limpeza. Reduzido a labutar como 
subordinado na sala de concertos em que foi despedido, 
o desafortunado Andrei ainda sonha com a vida anterior. 
Uma noite, em que ficou a fazer limpezas até mais tarde no 
escritório do diretor, Andrei encontra casualmente um fax 
vindo do Teatro do Chatelet, em Paris, convidando a Orquestra 
Bolshoi para substituir à última da hora a Filarmónica de 
Los Angeles. Dando graças pela oportunidade, aproveita 
para iniciar uma pequena vingança pelo que lhe sucedeu. 
Em vez de colocar o convite nas mãos adequadas, ele e o seu 
melhor amigo, Sacha Grossman, um violoncelista baixista, 
recrutam secretamente os restantes membros da antiga 
orquestra, muitos dos quais desistiram da música clássica. 
A sua alma ainda estava intacta depois de inúmeros anos 
na escuridão, já os restantes músicos têm agora outros 
empregos, que os transformaram. Um fornece os efeitos 
sonoros para filmes pornográficos, outro dirige um táxi e 
outros são encontrados a vadiar num acampamento cigano.

Oportunidade esperada
Andrei Filipov reúne a orquestra que trinta anos antes 
foi interrompida e não conseguiu terminar o Concerto 
para Violino de Tchaikovsky, para o qual muito tinham 
trabalhado. O sonho ganha novamente vida. Com o 
plano elaborado, Andrei há muito que ansiava por uma 
oportunidade como esta, para poder interpretar em 
palco o seu amado Tchaikovsky. Na viagem para Paris 
com a sua orquestra recém-reunida, Andrei visualiza o 
revigorar da sua carreira musical, com uma performance 
deslumbrante. Para dar o toque final ao seu tão aguardado 
espetáculo, pretende que uma jovem violinista parisiense 
– Anne-Marie Jacquet – acompanhe a orquestra. 
As peripécias vão ser muitas em terras gaulesas e os 
desafios serão constantes. Porém, o maior repto é voltar 
a ter uma orquestra em vez de um autêntico bando 
de selvagens. Resmungando como uns camponeses 
revolucionários, a orquestra concorda em tocar, na 
condição de receber dinheiro em mão e acesso ilimitado 
a bebidas e cigarros. Se todos eles superarem as 
adversidades, este concerto muito especial será um triunfo. 
O realizador, Radu Mihaileanu, leva-nos numa viagem 
de contrastes entre a vida indolente dos novos-ricos 
com a existência árdua dos moscovitas comuns e brinca 
afetuosamente com os estereótipos étnicos, ao mesmo tempo 
que traz até nós a virulência do antissemitismo da era Brejnev.
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O “Um filme que tem lugar no seio da Europa e que com um toque de humor fala da importância da 
unidade, do respeito entre povos e entre culturas, princípios esses que estão na base do projeto 
europeu. Num momento tão difícil como aquele em que vivemos é importante recordar que 
diversidade é riqueza, e que união e confiança são duas ferramentas poderosas que devemos 
colocar em prática para sair desta crise, juntos e mais fortes.”

David Sassoli
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Ainda bem presente na memória de grande parte das pessoas, o 
Ice Bucket Challenge (desafio do Balde de Água Gelada) foi uma 
campanha que surgiu em 2014 com o objetivo de alertar para a grave 
doença que é a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – uma doença 
neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do 
cérebro e da medula espinhal. Não há cura para a ELA ainda. Foi 
no verão, desse mesmo ano, que a campanha alcançou o pico e pôs 
famosos e anónimos a tomar “banho” de água gelada. O desafio 
consistia em fazer um vídeo a “levar” com um balde de água fresca na 
cabeça e, posteriormente, postá-lo nas redes sociais com a indicação 
#ALSIceBucketChallenge. Perante as situações cómicas, caricatas e 
incómodas que foram surgindo cada vez mais na internet, o desafio 
tornou-se rapidamente viral. 
“É uma campanha que fez uso das redes sociais através de um 
desafio simples e de fácil participação”, explica Manuel Soares de 
Oliveira, diretor-geral da agência Mosca Publicidade. Os factos 
comprovam exatamente isso, com os milhões de pessoas que 
aceitaram participar num desafio que foi definido como a campanha 
social mais bem-sucedida de sempre. “Esta campanha foi um 
sucesso mundial e arrecadou muitos milhões de dólares. Através 
deste Challenge divulgou-se informação sobre essa terrível doença, 
a esclerose lateral amiotrófica”, destaca Manuel Soares de Oliveira.

Números estrondosos
Um relatório, publicado pela firma independente RTI International, 
concluiu que as doações feitas pelos participantes desde 2014 
aumentaram o rendimento anual da ALS Association – entidade 
norte-americana que estuda a esclerose lateral amiotrófica e 
que está ligada ao desafio – em 187 por cento. “Cinco anos após o 
Desafio do Balde de Gelo, inundar o mundo, o ritmo das descobertas 
aumentou tremendamente, colocando os investigadores da ELA 
mais perto do que nunca de avanços reais no diagnóstico, tratamento 
e, eventualmente, na cura desta doença”, disse recentemente 
Calaneet Balas, presidente  da Associação ALS. 
Os números são o melhor exemplo dos efeitos desta campanha. O 
investimento da Associação com fundos do Ice Bucket Challenge 
teve um impacto direto na luta contra a ELA, incluindo a descoberta 
de cinco novos genes ligados à doença. Os investigadores usaram 
o financiamento para novos ensaios clínicos e para testar 
potenciais tratamentos, pois a Associação usou o dinheiro do Ice 
Bucket Challenge também, para investir em mais investigadores, 
expandindo a rede de cientistas que trabalham para desenvolver 

tratamentos e uma possível cura. De 2014 a 2018, a ALS Association 
concedeu 322 bolsas a 237 cientistas diferentes para pesquisas em 
ELA. Em termos gerais, foram arrecadados perto de 90 milhões de 
dólares entre 2014 e 2018. 

PUBLICIDADE DO BEM

Por Nuno Manuel Dias

Ice Bucket Challenge

Uma organização de pesquisa independente relatou que as doações do desafio do Ice Bucket Challenge 
2014 permitiram à ALS Association – entidade norte-americana que estuda a esclerose lateral amiotrófica 
– aumentar o seu financiamento anual para pesquisa em todo o mundo, em cerca de 187 por cento. O repto 
que consistia em despejar um balde de água gelada em cima da cabeça, foi um fenómeno mundial nas 
redes sociais. 

Manuel Oliveira (Criativo da Agência Mosca 
Publicidade)
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