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Mas maior disponibilidade implica uma outra
regulação do trabalho e, em particular, do
tempo de trabalho. Todos os dirigentes
acumulam os seus estudos com o trabalho na
Associação e a verdade é que o tempo não é
elástico e muitas vezes não nos são dadas as
condições necessárias para podermos
desempenhar esta dupla função de estudante e
de dirigente associativo. Porque ser dirigente
associativo é sinónimo de muito trabalho, mas
também de amizade, de companheirismo e de
muita paixão, é a vontade de querer fazer pelo
outro aquilo que gostaríamos que fizessem por
nós.
Não posso deixar de referir as conquistas
alcançadas ao longo do  mandato  que agora
terminou. Criamos um programa inovador de
estágios de verão para os Estudantes da
Faculdade de Direito da Universidade Católica
do Porto. Temos vindo a assistir a um
crescimento exponencial do Desporto
Universitário. Contamos já com quatro equipas
de modalidades distintas numa Faculdade
considerada das mais pequenas. E concluímos,
com sucesso, uma velha aspiração no que
respeita a bonificações que geravam uma
concorrência desleal.

O associativismo, sob as suas diferentes
formas, constituiu sempre um momento de
afirmação individual e coletiva, representando
uma manifestação inquestionável e vibrante de
respeito pelo Outro e pela Liberdade.
Foi, também, muitas vezes, através do
fenómeno do associativismo que foram
alcançados e consolidados avanços
significativos de diferentes tipos, que muito
contribuíram para, com esforço e engenho
colaborativo, encontrar soluções que
melhoraram ou transformaram a forma como
vemos ou resolvemos os problemas com que
somos defrontados.
O associativismo estudantil sempre
representou a irreverência e a vontade de fazer
diferente,  além de estimular o sentimento de
pertença a uma comunidade, constituindo-se,
também por isso, numa verdadeira escola de
cidadania em liberdade. Para aqueles que mais
ativamente participam nos movimentos
associativos, esta dinâmica torna-se capaz de
fomentar e desenvolver um vasto leque de
capacidades e habilitações, das quais
beneficiarão no futuro, quer pelo espírito de
equipa que promove, quer pela resiliência que
têm de sistematicamente provar, para além do
contributo para a construção de uma cidadania
ativa.
As Associações de Estudantes são, hoje,
confrontadas com importantes
responsabilidades e desafios, num quadro de
crescente complexidade. Procuramos respostas
para problemas sociais complexos. O contexto
em que vivemos exige de nós, enquanto
dirigentes associativos, maior disponibilidade e
mais exigência. 
 



Vamos, também, incentivar e fomentar a prática
desportiva, para garantir a criação de hábitos de
vida saudável e ativa, o que, pensamos nós,
poderá contribuir para o bem-estar de todos e
também ajudar na superação dos resultados
académicos. E, por fim, queremos promover
afincadamente o espírito crítico, a colaboração,
a solidariedade e a vontade em participar na
nossa comunidade estudantil.
Acredito, e espero conseguir fazer-vos
acreditar, que somos uma equipa plenamente
capaz e tremendamente motivada para
ultrapassar os desafios que, com toda a certeza,
teremos de enfrentar.
Por uma Associação de Estudantes e em prol
dos Estudantes, contem connosco.

Maria Teresa Santos,
Presidente da Associação de Estudantes da
Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa (FDUCP) 

 

Orgulhamo-nos do trabalho até agora
desenvolvido, mas queremos acreditar que há
sempre espaço para melhorar. Foi essa vontade
de querer fazer mais e melhor aquilo a que nos
propusemos desde o primeiro dia: lutar com e
para os Estudantes da Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa do Porto, na
procura das opções que melhor servem os
anseios de todos, sem deixar de dialogar e
trabalhar ativamente com a Direção da nossa
Faculdade, com o objetivo de proporcionar a
melhor e mais consequente experiência
académica dos nossos Estudantes, mas sempre
na certeza de que seremos persistentes na
defesa dos valores éticos e morais. Foi este
desejo que nos trouxe até aqui para
continuarmos, todos, a aprender a fazer mais e
melhor pela nossa Faculdade, pelos nossos
colegas e pela Academia a que pertencemos.
Por todas as razões suprarreferidas, assumir um
desafio desta envergadura é, sem dúvida, algo
estimulante. Acresce, ainda, que a nossa
Associação conta com já 36 anos de História e
é uma das grandes referências do
associativismo na Academia do Porto. Este é o
mote que torna este projeto tão desafiante. E é
também por isto que, com grande
responsabilidade e espírito de missão,
abraçamos esta nova etapa.
Neste mandato que agora se inicia, queremos
apostar numa formação extracurricular de
excelência, contemplada com momentos de
lazer e de descontração caraterísticos da vida
académica. 
 



estamos com um novo mandato, com uma
equipa nova e com novas ambições, prontos
para dar continuidade àquele que é o Jornal
dos alunos da Faculdade de Direito da
Universidade Católica (FDUCP), no Porto. 
Foi-me proposto pela anterior direção o
desafio de formar uma nova equipa e dar assim
continuidade ao projeto. Estive algumas
semanas a pensar como é que se dá
continuidade a um projeto desta magnitude,
todavia, após ter falado com alguns amigos,
percebi que não seria assim tão complicado.
Soube, a priori, que tinha de ter um bom apoio
para encarar este desafio. Nesse contexto,
liguei ao Diogo (Vice-Presidente do Jornal
Critério) e propus-lhe que pegasse no projeto
comigo. O Diogo disse-me que sim e aí tive a
certeza de que era viável a ideia de reunir uma
equipa. Nos finais de abril deste ano, comecei a
sondar, entre amigos, um possível interesse em
integrar a nova equipa e percebi que havia um
entusiasmo em tornar a pôr o Critério no auge
em que outrora já havia estado. A primeira
novidade foi o alargamento da direção da
equipa do Jornal Critério, com a criação de uma
equipa de Marketing. Pouco a pouco, tudo se
foi começando a compor. No final do verão,
começamos a trabalhar e agora, três meses
depois, estamos a lançar a nossa primeira
edição, já lançamos um episódio do novo
Podcast - “Com Critério” -,  estando agora
empenhados em criar futuras parcerias e
sinergias com outros grupos académicos. 
Caros Alunos, Professores e Direção da FDUCP
e restantes leitores da edição, boas leituras!

Por Francisco Pinto Guimarães,
O Presidente do Jornal Critério. 
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A recém-formada equipa do Jornal Critério
inaugura a sua edição de estreia com a
primeira entrevista pertencente a uma rubrica
sobre o papel das mulheres na política
portuguesa, intitulada “O Critério de Género
na Política”. Atualmente, dos 230 deputados
que constituem a Assembleia da República
(AR), na sua XV.ª Legislatura, apenas 37% são
mulheres, peso este que tem vindo a subir,
sobretudo quando comparado com os 6%
verificados aquando da I.ª Legislatura, em
1976. Deste modo, o Jornal Critério pretende
destacar as mulheres que, em Portugal, elevam
a política, procurando ouvir o seu testemunho
na primeira pessoa. 
Catarina Rocha Ferreira nasceu a 4 de agosto
de 1980, na cidade do Porto. Frequentou o
Colégio Alemão do Porto, onde concluiu o
ensino secundário, tendo posteriormente
ingressado no curso de Direito, na Faculdade
de Direito da Universidade Católica
Portuguesa (FDUCP), no Porto, que concluiu
em 2004. Hodiernamente, é advogada,
profissão que acumula com a posição de
deputada à Assembleia da República, pelo
Partido Social Democrata (PSD). Foi eleita, em
2019, pelo Círculo Eleitoral do Porto, para a
XIV.ª Legislatura, tendo-lhe sido novamente
confiado tal cargo pelos portuenses, em
janeiro de 2022, nas últimas eleições
legislativas. De momento, integra a Comissão
de Assuntos Europeus e a Subcomissão para a
Igualdade e Não Discriminação.
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CATARINA ROCHA FERREIRA
Como é ser uma mulher envolvida na Política
no século XXI?
Gostava de dizer que é igual sendo um homem,
mas a verdade é outra. Se repararmos, na
Assembleia da República, temos um terço de
mulheres Deputadas, o que cumpre apenas o
mínimo do que as quotas obrigam, portanto
ainda há um caminho a percorrer. O facto de
hoje haver um número cada vez maior de
acesso a formação superior das mulheres já é
um bom sinal. Contudo, ainda há algumas
barreiras a derrubar. Tudo parte de uma
questão cultural, e por isso partilho várias
questões práticas: seja na partilha de tarefas
domésticas, maior partilha da licença parental,
na questão dos horários de funcionamento de
atividades políticas que sejam também
conciliatórias com a vida familiar, na igualdade
salarial no mundo do trabalho. A política é um
reflexo da sociedade, mas também pode e deve
servir de motor de progresso.

Considera que o curso de Direito foi a melhor
forma de chegar à política?
O curso de Direito dá uma boa base para o
trabalho legislativo e é uma formação que nos
dá bastante solidez e nos capacita com
princípios e valores base para o exercício de
diversas funções também políticas, no entanto
outros cursos apresentam diferentes vantagens
e seria uma desgraça se só tivéssemos políticos
juristas. É bom que existam políticos de diversas
áreas porque isso enriquece o trabalho. 

Foi a Catarina que escolheu o PSD ou o PSD
que a escolheu a si?
Eu escolhi o PSD. Durante o meu percurso
académico na Católica estive envolvida em
várias associações, nomeadamente como vice-    
-presidente da Associação de Estudantes e
Presidente da ELSA Portugal, e não era
militante em qualquer partido. 

O CRITÉRIO DE GÉNERO NA POLÍTICAO CRITÉRIO DE GÉNERO NA POLÍTICAO CRITÉRIO DE GÉNERO NA POLÍTICA
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Essa atividade académica ajudou-me a
perceber que queria e devia continuar
envolvida em termos cívicos e políticos,
portanto depois de acabar o curso decidi
inscrever-me no PSD, que é o partido com o
qual mais me identifico. Quis, por isso, associar-
me a um partido com histórico na defesa dos
princípios do humanismo, do interclassismo, da
promoção dos direitos humanos, na liberdade
individual, no aprofundamento democrático, no
respeito pelo Estado de Direito, que valorize a
meritocracia, que seja responsável, rigoroso e
moderado nas posições que toma. É verdade
que a participação política não se esgota nos
partidos, mas são os atores por excelência que
influenciam diretamente as decisões públicas
que afetam a vida das pessoas.

Como faz quando não concorda com posições
que o seu partido está a defender? 
Internamente, no partido, temos reuniões e
assembleias onde posso expressar a minha
opinião e tentar influenciar a decisão do
partido. De qualquer forma, em termos gerais,
normalmente concordo com a posição do PSD,
uma vez que vem em linha com a nossa
ideologia e programa, com o qual concordo e
defendo. No Parlamento, se, numa votação,
houver um caso em específico com o qual não
concordo, posso sempre pedir liberdade de
voto e fazer uma declaração de voto.

Enquanto deputado, há quem decida que só o
irá estar nessa posição, por exemplo, durante
duas legislaturas, no máximo, mas há também
quem o faça para sempre. Qual a sua posição?
Estabeleceu algum limite para si, ou será até
sentir que deverá sair?
Vejo a função de Deputado sempre como algo
temporário, digo sempre que "estou" como
Deputada ao serviço das pessoas, e não que
"sou" Deputada. O limite exato não sei qual
será, até porque se há uma área onde as
previsões muitas vezes falham é na política,
mas será sempre temporário. 

Escolhi exercer estas funções conciliando a
minha atividade profissional, exatamente
porque não pretendo abdicar da minha
realização pessoal e profissional e que, quando
terminarem estas funções, é para onde
regressarei em pleno.

Sente-se, enquanto mulher, na Assembleia da
República, discriminada de alguma forma?
Na Assembleia da República, nunca me senti
discriminada por ser mulher.

Sente que a maioria do Partido Socialista
poderá ser um desafio para Portugal?
Já é. Ainda agora o Orçamento de Estado foi
aprovado da forma que o Partido Socialista quis,
chumbando cerca de 97% das propostas de
alteração que foram apresentadas. Além de
fazer perdurar um país com políticas que levam
ao empobrecimento e de manutenção do status
quo.

Como encara a saída do Dr. Rui Rio do cargo de
líder do PSD?
É um político que faz falta em Portugal: sério,
competente e responsável. Corajoso: se o país
precisava de uma reforma, ele fazia,
independentemente do que a opinião pública
ou os interesses instalados ditassem. Colocava,
de verdade, o interesse nacional à frente de
qualquer outro interesse. Aprendi muito com
Rui Rio e não posso deixar de dizer que sinto a
sua falta no Parlamento.

Entrevistada por Diogo Mota e Francisco Pinto
Guimarães, 
Vice-Presidente e Presidente do Jornal Critério. 

 



O CONTROLO DO INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO DIRETO EM PORTUGAL:

CHEGAR “QUANDO A FESTA ACABOU”?

O investimento estrangeiro direto, como é
sabido, é uma categoria de investimento
transfronteiriço que pressupõe a aquisição, por
um investidor estrangeiro, de uma participação
no capital social de uma sociedade em termos
que lhe permitam exercer influência sobre a
respetiva gestão. A importância do
investimento estrangeiro direto no produto
interno bruto mundial passou de 7%, em 1990,
para 40%, em 2020 (dados da OCDE).
Contudo, nos últimos anos, fruto da estratégia
“one-belt, one road” da China, da pandemia e
da guerra na Ucrânia, intensificaram-se os
esforços no sentido de colocar limites à
globalização e à liberalização dos fluxos de
capitais. 
Os Estados-Unidos, sempre prescientes,
criaram, em 1975, o CFIUS (Committee on
Foreign Investment in the United States), cujos
poderes de investigação levaram a que, por
exemplo, o Presidente Trump tenha bloqueado,
em 2018, a compra da Qualcomm, líder na
tecnologia 5G, pela Broadcom, uma empresa
produtora de chips, com sede em Singapura,
mas com ligações ao Estado chinês.
Entretanto, em 2016, na Europa, os alemães
despertaram abruptamente para os perigos das
aquisições de empresas nas áreas da robótica,
da informática e da energia por fundos
soberanos chineses (Sovereign wealth funds) e
investidores controlados pelo Estado chinês
(government-controlled investors). Deram
assim uso à Lei sobre o comércio externo
(Außenwirtschaftsgesetz) e ao Regulamento
sobre o comércio externo
(Außenwirtschaftsverordnung), que conferem
ao ministro da economia e da tecnologia poder
para proibir a aquisição de empresas alemãs       

por investidores de Estados terceiros (à União
Europeia) quando tais operações possam
constituir uma ameaça séria à ordem pública e à
segurança nacional. 
Em Portugal, na vigência do programa de
assistência económico-financeira, e concluídos
os principais processos de privatização de
empresas públicas, o legislador decidiu que
seria o timing ideal para adotar o Decreto-Lei
n.º 138/2014, de 14 de setembro, conferindo
ao Conselho de Ministros poder de “veto” sobre
operações das quais resulte, para investidores
provenientes de Estados terceiros, o controlo
de ativos estratégicos, em termos que possam
comprometer a segurança no abastecimento (de
energia, por exemplo), a ordem pública e a
segurança nacional. 
Trata-se, verdadeiramente, de um decreto-lei
“fantasma”, que chegou “quando a festa
acabou”, parafraseando Billie Eilish, ou seja,
quando parte importante dos ativos
estratégicos já estava na mão de investidores
privados, inclusivamente de investidores
chineses (referimo-nos à aquisição, pela China
Three Gorges, de uma participação de 21,4% da
EDP e à aquisição, pela State Grid Corporation
of China, de 25% da REN). Porventura por essa
razão, até hoje nunca foi usado.
Também sem surpresa, portugueses e gregos –
ambos objeto de assistência financeira durante
a crise das dívidas soberanas – não viram com
bons olhos o facto de, em 2019, a União
Europeia, procurando demonstrar que não seria
um “naive free trader”, ter aprovado o
Regulamento (UE) 2019/452, sobre controlo
dos investimentos estrangeiros diretos. O
Regulamento cria um mecanismo de
cooperação cujo propósito é,                                   

8



simplificadamente, dar à Comissão Europeia e
aos Estados-membros uma palavra a dizer
quando ativos estratégicos de outros Estados-
membros sejam objeto de aquisição por
investidores de Estados terceiros à União.
Desconfiaram – portugueses e gregos – que
chegada a hora de “executar” novos ativos
estratégicos, os parceiros europeus ou a
própria Comissão pudessem levantar
obstáculos à transação, inviabilizando o
respetivo encaixe financeiro.
É neste contexto político e normativo que há
que enquadrar a recente decisão do Governo
de criar um grupo de trabalho para estudar o
fim dos vistos gold. Estes podem ser definidos
como institutos dirigidos à captação de
investimento estrangeiro, nos termos dos quais
um Estado confere uma autorização de
residência a um estrangeiro proveniente de um
país terceiro (à União Europeia) como
contrapartida do pagamento de uma
determinada quantia. A autorização permite ao
investidor residir em Portugal e confere-lhe
liberdade de circulação no espaço Schengen.
No caso português, o regime dos vistos gold foi
criado em 2012 (v. os artigos 3, n.º 1, d) e 90-A
da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12
de fevereiro), num momento de extrema
vulnerabilidade económico-financeira. 
Os dados evidenciam que, no período entre
2012 e 2021, os principais beneficiários dos
vistos gold foram investidores da China (52%),
Brasil, Turquia, África do Sul e Rússia. O
investimento total deste período afigura-se
largamente concentrado na compra de imóveis
(real estate), que representa 4.9 dos 5.6 mil
milhões de euros captados pelo programa até
2021. Estima-se que tenham sido criados 19 (é
mesmo isto, dezanove) postos de trabalho
neste período de referência. 
Num relatório de 2019, a Comissão Europeia
alertou que os regimes de concessão de
cidadania e de residência para investidores
geram riscos para os Estados-Membros e para
toda a União, nomeadamente riscos de
segurança, entre os quais a                                        

possibilidade de infiltração de grupos de
criminalidade organizada provenientes de
países terceiros, bem como riscos de
branqueamento de capitais, corrupção e evasão
fiscal. Numa Resolução adotada em 2020, o
Parlamento Europeu foi mais longe e instou os
Estados-Membros a que pusessem termo, o
mais rapidamente possível, a todos os regimes
de cidadania ou de residência pelo investimento
ainda em vigor. Finalmente, em março de 2022,
a Comissão Europeu emitiu nova
recomendação, instando os Estados-membros e
revogar imediatamente e a não emitir
autorizações de residência em benefício de
investidores de nacionalidade russa e
bielorussa. 
A sensibilidade do legislador português para
com estes apelos tem sido escassa ou nula.
Limitou-se, em 2021, tentando obviar aos
constrangimentos gerados nos mercados
imobiliários de Lisboa e do Porto, a estabelecer
que os investimentos em imóveis só darão lugar
a autorização de residência se tais imóveis se
situarem nas Regiões Autónomas ou nos
territórios do interior, o que dificilmente
responde às preocupações de ordem pública e
de segurança suscitadas pela Comissão e pelo
Parlamento Europeu. 
As linhas precedentes evidenciam, em síntese, a
progressiva miscigenação entre a política
comercial e a política de segurança da União
Europeia. O comércio com o “inimigo” far-se-á,
doravante, em setores não estratégicos, lista
que a pandemia veio encurtar, ao enfatizar os
riscos de investimentos estrangeiros no setor
da saúde e da produção de vacinas. Portugal,
por seu turno, gostaria de continuar a “dormir”
com o inimigo sem incomodar os “amigos”.
Veremos por quanto tempo e com que
consequências. 

Marta Vicente
Professora Auxiliar na FDUCP
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O Católica Porto Investment Club, mais conhecido por CIC, foi fundado em 2016, com o intuito
de partilhar, entre si, conteúdo conexo com os mercados financeiros. Todavia, este projeto
desenvolveu-se, gradualmente, para além da sua visão inicial, prezando-se por ser, atualmente,
um clube com alcance nacional, cuja missão se centra na promoção da literacia financeira na
comunidade académica. Para sermos bem sucedidos na concretização da nossa missão, é
necessário que todos os nossos membros se identifiquem e sejam exemplo dos seguintes valores:

Deste modo, caracterizamos esta transição como de elevado relevo, tendo em conta que somos o
único clube no Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa dotado de um
cariz informativo, relativamente à componente financeira, área esta que é manifestamente
ignorada pela maioria da população portuguesa. Assim, de modo a combatermos esta lacuna,
contamos com 52 membros, subdivididos em 5 departamentos: Financial Education, Marketing,
Legal Affairs, Corporate Relations e Human Resources. Nas suas atividades diárias, estes são
constantemente estimulados a desenvolver não só hard, como também soft-skills, para além de
terem acesso a inúmeras experiências de networking dentro da comunidade académica e do
mundo empresarial.

Graças ao excelente trabalho realizado por esta equipa, este ano conseguimos estabelecer uma
parceria com a multinacional Crowe, para a produção conjunta de artigos, que serão publicados
no seu website e redes sociais, abrindo portas para mais sinergias no futuro.
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Artigos - A produção de artigos sobre temas relacionados com os mercados financeiros,
nomeadamente o mercado imobiliário, é realizada pelo departamento de Financial Education.
Este é caracterizado pelo rigor dos seus membros, não só no momento de pesquisa, mas
também no da exposição aos leitores, de forma a garantir a clareza e precisão do conteúdo. 
Podcasts - Atualmente, contamos com duas rubricas que procuram trazer um valor
diferenciador à comunidade académica: o CIC Talks - um podcast mensal, que conta com a
presença de especialistas da área financeira que abordam esta temática de forma acessível a
todos os ouvintes. Temos, como exemplo, o episódio sobre Value Investing, que contou com
a presença da Dra. Emília Vieira, da Casa dos Investimentos - e o CIC NEWS, uma rubrica que
se inaugurou este ano, pretende abordar, semanalmente, de forma sucinta e rápida, três
notícias pertinentes sobre os mercados financeiros. Estes episódios têm  uma duração média
de apenas cinco minutos e são publicados às segundas às 21h. 
Formações internas -  De forma a potenciar o desenvolvimento de soft e hard skills dos
nossos membros, organizamos formações internas, exclusivas a estes, realizadas por
convidados externos. Assim, estas abordam os mais diversos temas, tais como Investor
Behavior, Wealth & Asset Management e Ciclos de Investimento. Para além disso, no sentido
de capacitarmos os nossos membros para a realização das suas tarefas no clube, contamos
também com workshops sobre temas como gestão de redes sociais, estratégias de
comunicação com parceiros externos, elaboração de contratos de parceria e Equity Research.
Eventos - Ao longo do ano, organizamos vários eventos abertos a toda a comunidade
académica e até mesmo a pessoas externas. A título de exemplo, temos o CIC Tokenomics,
que contou com a presença de vários oradores que contactam, fruto da sua profissão,
diariamente com criptomoedas e até mesmo o Diretor de Marketing do Futebol Clube do
Porto. O último foi convidado a falar sobre um Token que o clube lançou em parceria com a
Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. 
ChampionChip - É uma competição universitária de construção de portfólios de investimento
que realizamos anualmente, cuja dimensão tem crescido exponencialmente. Assim, para além
de a dinamizarmos, oferecemos diversas formações, com o objetivo de capacitar os
participantes, uma vez que o portfólio por si construído é avaliado por um vasto júri,
composto por vários especialistas desta área, nomeadamente CFAs. As equipas vencedores
têm acesso a vários prémios, tais como estágios em empresas, cursos online, entre outros. 

Consequentemente, o CIC procura concretizar a sua missão, através de vários meios, tais como:

Caso estejas interessado em acompanhar o nosso trabalho e em aumentar a tua literacia
financeira, segue-nos nas nossas redes sociais e visita o nosso website.

Pela direção do Católica Porto Investment Club (CIC). 
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O AUTORITARISMO
NO MUNDO DIGITAL

A Internet, uma das maiores criações da
história da humanidade, originou novos
desafios. Nos nossos dias, torna-se impossível
equacionar a vida em sociedade sem a sua
utilização. Tal foi ainda mais evidente durante a
pandemia, onde perante a inibição do contacto
social, fomos obrigados a viver todo o nosso
quotidiano no mundo digital. Esta que tem sido
uma ferramental primordial no
desenvolvimento humano, tornou- se também
num mecanismo para determinados Estados
reforçarem o seu poder autoritário, aniquilar
opositores, desrespeitar direitos fundamentais
e exercer um controlo exacerbado sobre os
seus cidadãos. 
Neste sentido, o autoritarismo digital
representa o uso do da tecnologia por parte
dos governos para controlar, moldar e expandir
o controlo político nos seus países. A pretensão
de um mundo globalizado e conectado fica,
então, comprometida com o esforço constante
de determinados países para se isolarem
digitalmente. Exemplo paradigmático é a China.
As pretensões de isolacionismo não são novas,
tendo tal sido iniciado com a Great Firewall,
mecanismo primordial para o governo
intercetar e bloquear todos os conteúdos
essenciais, bem como websites que não podem
ser permitidos. A censura realizada, além de ser
uma das mais eficazes, é também a que tem
mais efeitos nas liberdades individuais dos
cidadãos.

No estudo realizado pela Freedom House, a
China não é considerada um país livre
digitalmente, apresentando apenas uma
pontuação de 10/100. Outro exemplo
paradigmático é a Rússia, tendo o regime de
Putin reiteradamente atuado no sentido de
promover a implementação da RuNet, projeto
que visa almejar a soberania digital. Além de
levar ao corte da World Wide Web, caso venha
a ser implementada, esta será uma ferramenta
essencial para o governo russo incrementar
ainda mais a censura. Além de levar ao corte da
World Wide Web, caso venha a ser
implementada, esta será uma ferramenta
essencial para o governo russo incrementar
ainda mais a censura.
Não deixa de ser interessante que todos estes
países, invocando a existência de um inimigo
externo que deve ser combatido e a
necessidade de “proteger” os seus cidadãos,
contribuem cada vez mais para aniquilar as
liberdades individuais. Existe, por conseguinte,
uma linha perigosa que não pode ser
ultrapassada. Estas pretensões de
isolacionismo, por muito que pareçam inócuas,
não deixam de ter repercussões no mundo
global. Não podemos ignorar que a China é um
dos países mais avançados em Inteligência
Artificial e, claro está, uma das maiores
potências mundiais, o que tem levado à
exportação da sua versão de autoritarismo
(especialmente em países menos
desenvolvidos). 
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Ademais, tornar-se-ia utópico advogar que esta
pretensão isolacionista digital (cujo único
objetivo não deixa de ser o controlo dos seus
cidadãos e o reforço do poder dos regimes em
questão) não terá reflexos no resto do mundo.
Afinal, a progressiva evolução tecnológica que
se assiste de parte a parte será, naturalmente,
usada como arma de arremesso no plano
externo, algo que não é novidade. 
A existência de um Estado omnipresente,
omnipotente e controlador não é desejável.
Estas novas versões de autoritarismo no
mundo digital constituem uma arma perigosa
que rapidamente pode difundir-se. Não
podemos, ainda assim, deixar de olhar para a
realidade do mundo ocidental, onde os desafios
são claramente evidentes. Nos últimos anos,
assistimos a um dualismo de poder na
regulação desta área. Agora, e em especial com
o advento das redes sociais, os atores privados
assumem uma importância primordial na
regulamentação da internet. 
Os desafios são evidentes nesta nova fase de
digitalização. As Plataformas Digitais exercem,
em grande medida, verdadeiras funções
soberanas: ditando-se pelos seus termos de
condições, são elas que decidem o que é (ou
não) conforme com o seu modo de utilização,
dispondo do poder para remover conteúdos e,
em muitos casos, limitar a liberdade de
expressão dos seus utilizadores. Não pretendo
com isto postular uma eventual natureza
absoluta da liberdade de expressão, até porque
esta admite restrições. Ainda assim, não deixa
de ser assinalável o poder que estas
plataformas dispõem e da fragilidade que este
dualismo evidência.

Recentemente, após a compra do Twitter, Elon
Musk anunciou que o pássaro se encontra
finalmente livre, numa clara alusão a todas as
situações de suspensão e bloqueio de contas
por violação dos termos de utilização. Mais
engraçada é a reação do Comissário Europeu,
Thierry Breton, o qual afirmou que na UE o
Twitter deverá respeitar as regras europeias. 
Ora, a cada dia que passa, esta tensão entre
aquela que é a esfera pública e privada de
atuação das plataformas digitais é mais
evidente. Se jamais poderá ser desejável a
existência de um Estado omnipresente e
omnipotente controlador de todos os
conteúdos, o desafio no mundo ocidental passa
por assegurar uma solução equilibrada entre
aqueles que são os direitos dos utilizadores e,
claro está, das diferentes plataformas.
Doravante, várias questões serão colocadas ao
nível do exercício das liberdades individuais no
mundo global atual. No entanto, resta-nos
apenas uma certeza: a necessidade do mundo
digital é inegável para a vitalidade de uma
Democracia.

Diana Camões
Mestranda em Direito Internacional e Europeu 
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FAZER MESTRADO APÓS 
A LICENCIATURA EM DIREITO? 

Reconheço que a resposta à pergunta não é fácil
para todos, mas para mim foi – e permanece –
evidente: fazer o Mestrado logo que terminasse a
licenciatura. Saliente-se que esta evidência
resultou, obviamente, de uma ponderação que
exerci no último ano da licenciatura e que tento
recriar no presente artigo. Em primeiro lugar, as
razões mais óbvias para a realização do mestrado
após o término da licenciatura prendem-se, para lá
da possibilidade de auferir um salário superior, com
o maior número de  ofertas de empregabilidade na
área que pretendamos seguir ou outra que
desejemos. Em segundo lugar, é certo que o
Mestrado confere um reconhecido grau superior,
abrindo com maior facilidade as portas para uma
carreira na Academia – mesmo que o Mestrado não
seja um requisito imediato, é um requisito a longo
prazo, por isso a sua realização após a licenciatura é
uma mais-valia. Acresce ainda notar que o
Mestrado estimula a criação e desenvolvimento
científicos e o pensamento reflexivo, competências
fundamentais na área do Direito, trazendo
consequentemente o ganho de alguma maturidade
aquando do ingresso no mercado de trabalho.
Estando já certa da área que queria seguir, o seu
aprofundamento através do Mestrado foi essencial,
estabelecendo uma relação frutífera entre o
conhecimento jurídico e a sua prática em contexto
laboral. Para além disso, é relevante referir que o
Mestrado pouco tem que ver com a experiência
vivida na licenciatura, nomeadamente no que
concerne ao método de avaliação, o que permite
ser possível conciliar  a realização do Mestrado com
a vida pessoal e profissional. Não obstante estes
pontos (tão) positivos, é claro que a realização do
mestrado implica (mais) uma dose de investimento
financeiro e disponibilidade pessoal. Por outro lado,
o mestrado tem uma duração prolongada (cerca de
dois anos), portanto quem pretende ingressar
rapidamente no mercado de trabalho por vezes vê
neste grau académico um “entrave” a isso mesmo –
porém, para quem tem esta visão, diga-se,
novamente, que é sempre exequível fazer o
mestrado em simultâneo com a vida profissional.
Em resumo, penso que quanto mais conhecimento
temos, mais criativos somos, pelo que a realização
do Mestrado após o fim da licenciatura é, sem
margem para dúvida, mais benéfica para os jovens
que pretendem ser reconhecidos no mercado de
trabalho, indubitavelmente trazendo uma relevância
imediata à carreira profissional.

A opinião de Leonor Pizarro,
Advogada Estagiária.

Não pretendo demover ninguém da decisão de
continuar os estudos imediatamente a seguir à
licenciatura. Trata-se, evidentemente, de uma
decisão pessoal que tem de ser tomada de forma
ponderada. No entanto, posso expor as razões
que me levaram a decidir entrar no mercado de
trabalho logo após o final da minha licenciatura e
a não optar por me inscrever num mestrado. No
início do meu último ano na faculdade, ainda não
sabia bem o que queria fazer quando terminasse a
licenciatura, nem tão pouco em qual das áreas do
direito me queria especializar. Sabia que não
queria que os meus estudos ficassem por ali e que
queria fazer um mestrado, mas estava indeciso
quanto à melhor altura para o fazer. Sempre
entendi que os mestrados não são, nem devem
ser, a continuação de uma licenciatura. É um novo
ciclo de estudos que abraçamos para nos
tornarmos especialistas numa determinada área e,
portanto, para mim, apenas fazia sentido dar esse
passo quando soubesse melhor em qual delas o
queria fazer. Uma vez que até então não tinha
tido qualquer contacto com a prática jurídica,
pareceu-me mais sensato ganhar alguma
experiência de trabalho e, apenas quando tivesse
uma maior certeza relativamente a uma
especialidade, escolher o mestrado mais
adequado ao percurso profissional que no futuro
viesse a construir. Felizmente, surgiu na altura a
oportunidade de fazer um estágio profissional
numa sociedade de advogados e, tendo sido
alocado à área de prática de direito público e
ambiente. Foi nessa altura que tive o meu
primeiro contacto com a prática jurídica e que
pude discernir quais são as áreas do direito de que
mais gosto e aquelas de que gosto menos. Estou
certo de que, caso tivesse optado por continuar
os meus estudos, muito provavelmente não
trabalharia nos setores de atividade em que
trabalho hoje. Provavelmente teria optado por um
mestrado mais “generalista” e nem teria
equacionado vir a fazer formação numa área que
fugisse ao campo do direito. Por fim, não creio
que o facto de não ter um mestrado me tenha
prejudicado no acesso ao mercado de trabalho,
nem posso afirmar que me tenha trazido
desvantagens competitivas em relação aos meus
colegas. Durante estes anos tenho procurado
fazer formação à medida em que sinto a
necessidade de fazê-la e, quando chegar a altura,
escolherei o mestrado mais indicado para mim e
para o meu percurso profissional. Mas agora fá-lo-
ei com outro tipo de preparação e certamente
tirarei melhor proveito da formação que irei
receber.

A opinião de Rodrigo Pinto Guimarães,
Advogado. 
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“Não é possível que a civilização ande para
trás enquanto há jovens no mundo. A
juventude pode ser teimosa, mas pode fazê-la
avançar com uma grande distância.” 
-Helen Keller 

O Jornal Critério, enquanto jornal formado
exclusivamente por jovens, com idades
compreendidas entre os 19 e os 22 anos,
pretende dar o devido destaque aos jovens.
Apesar de a equipa ser  exclusivamente
composta por alunos da Faculdade de
Direito, esta pretende dar a conhecer jovens
que se destacam em mundos paralelos ao
mundo  do Direito. O jornal compromete-se,
na medida do possível, a promover os jovens
que, nos vários planos da atual sociedade, se
destacam. Tal compromisso é honrado nesta
edição através de duas inciaitivas, que a atual
equipa do Jornal Critério se orgulha  de
inaugurar. Primeiramente, o Jornal Critério
apresenta aos  leitores diversas juventudes
partidárias nacionais, da esquerda à direita.
Estas apresentam-se  aos leitores desta
edição, respetivamente, através de um jovem
que,  apesar da sua tenra idade, através do
seu trabalho, já deixou a sua marca no plano
político. À apresentação das juventudes
partidárias segue-se uma entrevista aos
atuais diretores-gerais da FEP Junior
Consulting (FJC), umas das mais reputadas
júnior-empresas a nível nacional, que
recentemente celebrou os 25 anos da sua
existência.

JOVENS DO
BLOCO

Com 25 anos, Beatriz Vieira coordena os
Jovens do Bloco, desempenhando também
as funções de Deputada na Assembleia
Municipal de Vila Nova de Gaia e de
dirigente política do Bloco de Esquerda (BE). 

Porque escolheste associar-te ao BE?
Quando era nova lembro-me da altura da
“Troika” e de apanhar na televisão os
protestos, vendo o Bloco muito ligado a isso.
Quando comecei a chegar à idade de votar,
tendo-me informado sobre as políticas de
cada partido, identifiquei-me logo muito com
o Bloco.  Mais tarde, por volta de 2019,
depois das eleições decidi juntar-me ao Bloco.
Somos uma geração que está a passar por
muitas crises e isso gera em nós grandes
preocupações como: o crescimento da
extrema-direita, os direitos feministas, os
direitos LGBT e, em virtude disso, encontrei
no Bloco de Esquerda o meu lugar para fazer
política. 

Qual é a tua posição sobre o papel dos
jovens na política?
Eu acho que o papel de todos na política é
importante. A política não se faz só dentro
dos partidos e acho que se vê muito o
envolvimento dos jovens. Os jovens têm
sempre uma “rebeldia” quase que intrínseca.
Sempre me identifique com a seguinte frase:
“Ser jovem e não ser revolucionário é quase
que uma contradição biológica”. Além disso,
antigamente, uma pessoa com o 9º ano ia
trabalhar e podia até safar-se. Hoje em dia, a
licenciatura é vista como o mínimo, é preciso
continuar a estudar, saímos das universidades
sem garante de que vamos ganhar ou a saber
que vamos ganhar um salário mínimo, somos
a geração que foi mandada emigrar e, quando
nos dizem que não há futuro, temos de
mostrar que somos o futuro e que se não há
futuro para nós aqui que não vamos
abandonar a nossa luta.
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Bernardo Campos, portuense, tem 28 anos e
é formado em Engenharia Mecânica, pela
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP). Atualmente, é membro do
departamento de controlo de gestão de um
renomado grupo vitivinícola português. 

Porque escolheste entrar numa Juventude?
Filiei-me por acreditar que os partidos são
organizações vitais para a ação, transversal e
abrangente, em prol do coletivo. Sem
desmerecer outras formas e meios, acredito
que a militância se trata do modo mais efetivo
de participar na vida pública e que as
estruturas partidárias são pedras basilares da
democracia representativa. 

O que te levou a optar pela Juventude
Socialista (JS)?
Juntei-me à JS, em 2013, na altura, com 19
anos. Antes, estive presente em reuniões de
estruturas associadas a outros partidos, a
convite de amigos que aí militavam. No
entanto, é o PS que mais pugna pela forma de
organização social em que me revejo.

Como pensas cativar mais jovens?
De forma a cativarmos tal interesse, temos
procurado alterar a forma como comunicamos
nas redes sociais, tentando aumentar a
interação nas plataformas tradicionais ou
aderindo a novas. Também planeamos outros
momentos de maior descontração, nos quais
possamos conversar com  jovens, filiados ou
não no partido.

Qual é a tua posição sobre o papel dos
jovens na política?
Eu acredito que os jovens não são o futuro,
mas sim o presente do país. Este é o
momento de reclamarmos mais espaço na
condução da vida pública. A dificuldade de
renovação das suas estruturas que a maioria
dos partidos enfrenta é uma oportunidade
para que encontremos tal espaço e
contribuamos para um presente e para um
futuro que são e devem ser nossos. 

JUVENTUDE
SOCIALISTA

JUVENTUDE
SOCIAL DEMOCRATA

Rodrigo Passos tem 27 anos e é licenciado
em Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP).
Atualmente trabalha em consultoria na
KMPG, na área de IT, no setor da banca.
Desde cedo que teve um vasto interesse na
atividade política, exercendo atualmente o
papel deputado na assembleia municipal do
Porto.

O que te levou a entrar na Juventude Social
Democrata (JSD)?
O Partido Social Democrata (PSD) é um
partido com legado de alguém que nasceu no
Porto, Francisco Sá Carneiro, é um partido de
tudo e que dá para todos. Muitas vezes nem
se sabe bem qual a sua grande ideologia.
Posso, contudo, dizer que considero o PSD
um partido humanista que coloca as reformas
e as grandes mudanças do país em cima da
mesa, sem medos. É sobretudo um partido
interclassista que não tem problema de sentar
o mais pobre pescador com a mais alta figura
de Estado na mesma mesa e eu acho que isso
é algo muito importante num partido. 

Qual é a tua posição sobre o papel dos
jovens na política?
Eu não acredito que seja necessário ter
quotas de jovens na política, mas penso que
as gerações anteriores à nossa desvalorizam
muito aquele que é o papel dos jovens na
política. O PSD teve a oportunidade de
apostar em inúmeros jovens, nos últimos
anos. O PSD deu uma demonstração forte
daquilo que é a importância forte das futuras
gerações num futuro político. Eu acho que há
muito interesse dos jovens em falar de
política, mas tem havido um grande
afastamento relativamente àquilo que é o
funcionamento dos partidos.  Em Portugal
não há lugar para um jovem ter as suas
oportunidades e fazer ouvir a sua voz.
Recordo que noutros países europeus cada
vez há mais jovens a participar ativamente na
política.
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Natacha Santos tem 25 anos e é licenciada
em História, pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, sendo mestre em
Relações Internacionais, pela Escola de
Economia e Gestão da Universidade do
Minho.  Natacha tem o pelouro dos Jovens
Liberais, no Porto. 

Porque te juntaste aos Jovens Liberais?
Sendo uma pessoa que se interessa por
História, lembro-me que, quando me cruzei
com as principais características do
liberalismo, me identifiquei com elas. Há um
facto curioso que costumo partilhar: as
primeiras mulheres a estudar Medicina e
Engenharia na Universidade do Porto eram
filhas de um liberal. Por ser jovem, por ser
mulher, e por toda a minha experiência até
hoje, ingressar na IL e nos jovens liberais
fizeram todo o sentido para mim. 

Como vês a posição dos jovens na política?
Há pouquíssimos. Em 230 deputados na AR,
apenas 9 deles têm menos de 30 anos de
idade (e desde que foram recolhidos estes
dados, já algum deles passou para a outra
faixa etária certamente). A meu ver, é
vergonhoso. É certo que somos um país com
uma pirâmide demográfica envelhecida, mas
defendo que os jovens deveriam ter maior
representatividade não só no parlamento, mas
também na política local e europeia. 

Como funciona o teu dia-a-dia? Os Jovens
Liberais ocupam muito tempo?
A resposta é o típico “depende”. É uma
questão de fases. Como é lógico, o período
antes de eleições é mais trabalhoso, o mês da
eleição em si, seja ela autárquica, legislativa
ou europeia costuma ser muito ocupado. Em
períodos de eleições internas, a atividade
também aumenta. Pessoalmente, o que mais
gosto são os meses das eleições. Apesar de
ser uma fonte de trabalho praticamente
inesgotável, é extremamente recompensador. 

JOVENS
LIBERAIS

JUVENTUDE 
POPULAR

Tomás Almeida, oriundo do Porto, tem 21
anos e encontra-se a frequentar o terceiro
ano da Licenciatura em Direito. Acumula
atualmente a função de Vogal da Comissão
Política Nacional e de Presidente de
Comissão Política da Concelhia do Porto.

Porque escolheste entrar numa Juventude?
Sempre fui uma pessoa interessada em
política e a certa altura, aos meus 16 anos,
senti a vontade de ter um papel ativo, na
medida do possível, próximo das estruturas
partidárias que havia no nosso país. Achei que
o mais acertado seria então ingressar numa
Juventude Partidária, uma vez que senti que
juntar-me logo a um partido político poderia
ser um passo demasiado grande para a idade
que tinha na altura. 

O que te levou a optar pela Juventude
Popular (JP)?
Quando me juntei, a JP era uma estrutura que
estava em grande crescimento e senti que
defendia aquilo em que eu acreditava com
convicção e sem rodeios. 

Como pensas cativar mais jovens?
Apesar dos tempos difíceis que temos
atravessado, temos feito um esforço para
cativar os jovens de uma forma inovadora.
Um dos eventos que nos permitiu renovar as
fileiras foi o “Copo Político” em que
convidávamos um orador para falar de um
tema num ambiente informal e apto às
camadas mais jovens da nossa sociedade. 

Como funciona o teu dia-a-dia? A JP ocupa
muito tempo?
Não há sempre um dia igual ao outro. O meu
principal objetivo é nunca negligenciar os
meus estudos, mas existem algumas alturas
em que tenho que fazer um esforço maior
para conseguir conciliar tudo, mas nunca
impossível. 

Entrevistados por Francisco Pinto Guimarães,
Presidente do Jornal Critério 
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A VIDA DOS JÚNIOR EMPRESÁRIOS 

O que vos levou à FJC? Como é que  depois
chegaram à posição de diretores-gerais? 

João: Candidatei-me no primeiro ano, mas
como novo aluno ainda não compreendia a
dimensão da FJC e acabei por não ter a garra
exigida no processo de recrutamento. Foi só
depois de não entrar que percebi a
importância que a FJC poderia ter na minha
vida e quão mal me tinha deixado por não ter
agarrado a oportunidade. No ano seguinte,
recandidatei-me e consegui entrar. Comecei a
crescer cá dentro, a envolver-me num pouco
de tudo que a Júnior tem para oferecer e, no
final do meu segundo ano [na FJC], tive de
tomar a decisão entre fazer Erasmus no
semestre seguinte ou ter um papel
preponderante na FJC. Fui visitar amigos
meus que estavam a fazer Erasmus e adorei,
mas percebi que o que efetivamente me ia
preencher mais durante um ano inteiro seria a
FJC. 

Teresa: A minha história é um pouco
diferente. Eu candidatei me no primeiro ano e
entrei, mas, contrariamente à maioria das
pessoas, eu não queria candidatar-me à FJC,
porque estava muito focada em fazer
voluntariado.  Um amigo meu que pertencia à
organização disse várias vezes para eu me
candidatar. Depois de muita insistência,
candidatei-me mesmo nos últimos minutos do
processo de candidaturas e acabei por entrar.
Fui crescendo cá dentro, sempre sentindo-me
desafiada, tive muita sorte com os projetos
que me foram chegando, senti que me
completavam sempre. A certa altura, sei que
vem aí o terceiro ano, é o último e surge o
João que me faz a proposta e eu tive de dizer
que sim. Temos os mesmos objetivos e os
mesmos ideais e, com base nesta confiança
toda que existia de parte a parte,
embarcamos nesta aventura e acho que não
tem corrido mal.

A FEP Junior Consulting (FJC), enquanto
júnior empresa, é uma empresa que presta
serviços de consultoria,  formada apenas por
estudantes universitários.  No início, a FJC
era unicamente constituída por alunos de
gestão e de economia, da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto (FEP).
Entretanto, a equipa abarca já membros de
diversos cursos e faculdades da Universidade
do Porto (UP). A sua história conta com 25
anos, celebrados recentemente, tendo sido a
primeira júnior empresa a ser certificada com
uma norma de qualidade, de acordo com a
norma ISO 9001:2015. O Jornal Critério
convidou os diretores-gerais da FJC, João
Ramos Araújo e Teresa Aguiar, para uma
entrevista onde estes partilham a sua
experiência enquanto júnior empresários e
falam das ambições do presente mandato. 

O que distingue a FJC dos restantes grupos
académicos da FEP? 

Teresa: Na FEP, há imensas organizações que
acabam por fazer coisas semelhantes. A FJC
é, em primeiro lugar, a única júnior empresa
da faculdade, com uma história de 25 anos
associada, reconhecida a nível nacional. Além  
disto, potencia o percurso académico dos
seus membros através de formação em
diversas áreas, trabalhando uma parte prática
que o curso, por vezes, não abrange. 

FEP JUNIOR CONSULTING
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Queremos dar-lhes a conhecer tudo o que
eles podem fazer, quer a nível de mercado de
trabalho, quer a nível académico como
mestrados, MBAs e garantir que têm a
informação necessária. Eu quero terminar o
meu mandato a saber que todos os 59
membros que estiveram connosco este ano
tiveram a possibilidade de contactar
diretamente com empresas, integrar projetos
de consultoria ser parte ativa do projeto de
consultoria e contactar com outros membros
do Movimento Júnior. 

O que é que, para vocês, é a FJC? 

Para nós, a FJC é família. Queremos, quase
enquanto pais, dar todas as oportunidades
aos membros e queremos ver todos a brilhar
e a ter sucesso. Desde logo, todos os
estudantes da FEP têm a oportunidade de se
candidatar. A escolha parte deles. Depois
podem entrar ou não e, entrando, podem
escolher dar tudo o que têm deles. A FJC
representa uma série de oportunidades que te
são proporcionadas dentro de um grupo de
amigos que trabalha conjuntamente. Como é
muitas vezes referido pelos alumni da
organização, a FJC é um amor desinteressado,
à qual nós damos tudo sem esperar nada em
troca.

Entrevistados por Diogo Mota, 
Vice-Presidente do Jornal Critério. 

Quais é que são as vossas ambições
enquanto estiverem à frente da FJC? 

Teresa: Eu e o João tínhamos os objetivos
muito bem alinhados, nunca houve grandes
choques.  Houve alguns grandes objetivos
que definimos para o nosso mandato.
Primeiramente, a questão da responsabilidade
social – se nós somos uma júnior empresa e
nos queremos aproximar  das melhores
práticas do mercado, também temos de
acompanhar este crescimento da relevância
das questões de responsabilidade social e da
sustentabilidade. E é importante perceber que
nós não o fazemos pelo  facto das empresas
apostarem nisso, mas porque faz também
sentido para nós. Acabei por encontrar aqui
uma forma de juntar os meus depois mundos:
o voluntariado com o meu trabalho na FJC.
Sendo a júnior empresa da faculdade, temos
um grande impacto nos alunos da FEP e em
toda a UP, através das oportunidades que
proporcionamos, pelo que podemos levar
estas questões para um plano maior. 

João: Outro grande objetivo passa pela
formação dos membros. Como organização,
por não estarmos à procura de experiência
técnica durante o processo de recrutamento,
temos de fornecer os meios para os membros
desenvolverem essas competências
necessárias. Aquilo que nós procuramos é
formar profissionais de excelência e pessoas
de excelência. O foco da FJC são as pessoas e
o melhor que podemos fazer enquanto
diretores num ano, que é o tempo em que
assumimos esse cargo, é relativamente
limitado. Portanto, aquilo que podemos fazer
é proporcionar todas estas experiências que
só conseguem ter por estarem connosco, no
período em que podemos efetivamente ter
impacto na FJC. Falo do  contacto direto com
as empresas, da recomendação para estágios
e de protocolar parcerias com as melhores
empresas de consultoria do mercado para
lhes dar competências, entre outros. 
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JOVENS “DESQUALIFICADOS”
“Para que área vais no secundário?”, pergunta o
mundo aos jovens de 15 anos. “O que vais
fazer depois do secundário? Vais tirar que
curso?”, pergunta o mundo aos jovens de 17
anos. “Em que curso entraste?”, perguntam aos
jovens de 18 anos. “O que vais fazer depois do
curso? Em que área vais trabalhar?”, pergunta o
mundo aos jovens de 21 anos.
São todas questões igualmente fáceis de
colocar e, para quem as ouve, difíceis de
responder. São todas questões que nada
acrescentam aos jovens. São todas questões
formatadas pela sociedade atual, que vêm
perpetuar um modelo de vida com que muitos
já não se identificam (o típico percurso:
secundário - licenciatura - mestrado - mercado
de trabalho, sem quaisquer interregnos). Existe,
todavia, a meu ver, uma grande discrepância
entre as primeiras perguntas e a última.
Enquanto que os ensinos básico e secundário
são garantidos pelo Estado a todos (se todos
efetivamente usufruem, já é tema para todo um
outro texto) e também os jovens mantêm uma
rede de apoio - e falo aqui sobretudo em apoio
financeiro - para a Licenciatura, seja mediante a
ajuda do Estado, através de bolsas sociais e/ou
de mérito, ou através de apoio familiar, certo é
que após a Licenciatura e com a entrada no
mercado de trabalho, essa rede cai. Isto não
constituiria qualquer problema se Portugal
oferecesse condições para um jovem, depois de
tanta formação, ter acesso a postos de
emprego que lhe permitissem fazer a sua vida,
isto é, arrendar ou comprar uma casa, comprar
carro, constituir família, etc. O (cada vez mais)
fraco desempenho económico do nosso país
aliado à falta de oportunidades para os jovens
levam a um descontentamento de toda uma
geração. Como é do conhecimento geral,
Portugal destaca-se pelos fluxos migratórios
altos, sendo a emigração da camada jovem uma
clara tendência dos últimos anos.  

A falta de oportunidades em território nacional
leva jovens licenciados a procurar trabalho
noutros países, que oferecem emprego e
salários que recompensam o investimento - e
não falo agora exclusivamente em investimento
financeiro, mas ainda a nível psicológico e de
tempo investido na formação. Chega a hora de
ingressar no mercado de trabalho e as posições
invertem-se. “Em que área vou arranjar
emprego?”, perguntam os jovens de 21 anos ao
mundo. “Como vou conseguir comprar um carro
para ir trabalhar?”, perguntam os “jovens” de 23
anos ao mundo. ”Com que dinheiro vou
arrendar uma casa?”, pergunta os “jovens” de
25 anos ao mundo. “Como vou construir a
minha família?”, perguntam os “jovens” de 28
anos. “Quando vou conseguir ter a minha
casa?”, perguntam os “jovens” de 30 anos.
Este descontentamento dos jovens traduz-se
em números que valem o que valem, mas que,
não ao acaso, apontam  para o mesmo. Portugal
é o país da União Europeia, onde os jovens, em
média, mais tarde saem de casa, aos 34 anos de
idade, número que vem subindo todos os anos
(no último ano, aumentou de 30 para 34). Em
Portugal, apenas 25% dos jovens ganham mais
de 950 euros por mês, percentagem esta que
está também em livre queda. Por outro lado, é
curioso ver que os jovens portugueses são cada
vez mais qualificados. A título de exemplo,
entre 2009 e 2019, o peso dos jovens
licenciados (faixa etária compreendida entre os
25 e os 34 anos), subiu de 26% para 40%.
Os jovens estão longe de ser inqualificados, são,
pelo contrário, os mais qualificados jovens de
sempre, mas foram “desqualificados” de viver
no próprio país.

Diogo Mota
Vice-Presidente do Jornal Critério 
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GONÇALO ROSAS

O Jornal da nossa Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa, no Porto, o
Jornal Critério, no decorrer dos seus 40 anos
de existência, acumulou já muita história.
Tendo acompanhado sempre de perto aqueles
que foram os altos e os baixos da nossa
faculdade, o Jornal ficou no legado que os
alunos deixam para trás, sabendo que é um
projeto ao qual se dará continuidade.
No ano letivo 2005/2006, passou pelo Jornal
Gonçalo Rosas, tendo integrado a equipa que
o editou num ano que marcou a história do
jornal. Entretanto, os anos passaram e Gonçalo
formou-se em Direito, em 2008, tendo-se,
desde aí tornado Mestre em Direito
Empresarial, em 2010, e Mestre em Direito
Europeu, em 2014. Posteriormente, teve a
oportunidade de exercer advocacia na PLMJ,
de trabalhar na Comissão Europeia. Desde
2016, é Associado Principal na Morais Leitão,
Galvão Teles, Soares da Silva & Associados. 
Hoje, 16 anos volvidos desde a sua passagem
pelo Jornal Critério, Gonçalo Rosas concedeu
uma entrevista ao Jornal, onde respondeu  a
um conjunto de questões relacionadas com o
seu percurso académico e profissional.

ENTREVISTA COM UM ANTIGO EDITOR DO JORNAL CRITÉRIO

 O que o entusiasmou mais no projeto do
Jornal Critério?

Na altura, o que mais gostei e que foi mais
desafiante foi voltar a desenterrar a marca
Critério, juntamente com toda a equipa, com a
Isabel [Coelho dos Santos] que teve um papel
fundamental. Portanto, voltar a pegar num
Jornal que não existia, mas que já tinha muita
história e que tinha crescido com a faculdade,
isso foi o que mais gozo me deu, especialmente
montar aquele primeiro número, número esse
que era nosso. Montamos a estrutura,
pensamos no que queríamos fazer e
trabalhamos arduamente para isso! Quando
vimos o primeiro número pronto foi uma
grande vitória, porque na altura o Critério era
composto por muito pouca gente! Era eu, a
Isabel, a Irene [Paiva e Silva] e alguns amigos
que nos ajudavam e pouco mais. Éramos uma
equipa pequena, mas que conseguiu dar conta
do recado. O primeiro número correu um
pouco mal. A capa, em vez de vir com as cores
em vermelho, veio roxa! Houve um problema
com a impressão e ficou tudo magenta. Quem
visse o jornal, ia pensar no que é que se tinha
passado para vir tudo assim. Era a primeira
capa, era o nosso primeiro número, ficou um
pouco feia, mas enfim, foi um bebé que nasceu
um bocadinho mal. 

O que sente que o Jornal Critério lhe trouxe?

É como várias experiências da faculdade. Eu
acho que fazer coisas extra curso, coisas que
sejam para lá de estudar, ir às aulas e ir para
casa, penso que é muito positivo. Faz-se
sempre algo mais, reforça-se o trabalho de
equipa. 
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Tivemos imensas dificuldades e contratempos
que, em equipa, aprendemos a ultrapassar e
tudo isso são pequenas aprendizagens, são
frustrações do dia-a-dia que ajudam depois a
lidar com as frustrações maiores. Isto de um
ponto de vista mais geral. Depois,
considerando especificamente o Critério, penso
que a parte da edição, de escolher, de pensar
nas entrevistas, acho que ajuda sempre a fazer
trabalhos parecidos, uma pessoa ganha sempre
algum à-vontade com essa parte mais de design
e de compor os textos. Depois penso que no
Critério se ganha muito através das pessoas
que se entrevistam, tanto se entrevistam
pessoas como eu ou pessoas que fazem coisas
verdadeiramente relevantes na vida, como a
Doutora Marta Temido, antiga ministra da
saúde, ou na altura o Professor Marcelo Rebelo
de Sousa, atual Presidente da República. Enfim,
tudo entrevistas que já têm algum peso, dão
trabalho a preparar e acarretam grande
responsabilidade. São aprendizagens que ficam
para sempre. 

Como surgiu para si a ideia de integrar o
critério?

Não me lembro exatamente de como é que a
ideia surgiu! Não consigo concretizar o
momento em que percebemos que havia um
jornal e em que pensamos que gostávamos de
pegar nele, mas creio que foi a Isabel que
reparou nisso e que depois trouxe o assunto ao
meu conhecimento. A Isabel e eu já nos
conhecíamos, já tínhamos feito alguns jornais
no secundário juntos e, portanto, as coisas
ligavam bem, era um projeto interessante nessa
perspetiva, de tentar renascer a marca.

Sente que o seu trabalho no Critério deixou
marcas visíveis para os anos que se seguiram,
tanto na católica como na sua vida
profissional?

Na UCP alguma coisa deixou, nem que seja por
ter sido mais um passo, mais uma continuação
do Critério, acho que isso é sempre engraçado
de se ver. Ver as histórias das antigas gerações
que vão e vêm. Na altura nós também
entrevistamos antigos diretores, tais como o Dr.
Pedro Sousa e Silva, que era professor de
Direito Processual Civil e, que penso que tinha
sido Diretor do Jornal. Creio que o
entrevistamos para a nossa edição. Acho que é
importante continuar esta tradição aos poucos
e, portanto, acho que o nosso contributo foi
pequeno, mas sem dúvida um contributo para a
história do Critério. Para mim, para além das
memórias de bons tempos, de grandes noitadas
nas últimas noites para concluir as edições de
cada número, eu acho que esse fazer algo de
que não tínhamos base nenhuma, para o qual
não havia qualquer tipo de preparação, penso
que é algo que fica sempre connosco. Não é
algo que faça todos os dias, mas todo o cuidado
que tínhamos de ter com o texto e com imagem
é algo que fica para sempre.

Como considera que a UCP contribuiu para
acabar como associado principal de uma das
mais conceituadas sociedades de advogados
do país?

Teve o seu papel essencial, foi lá que fiz o
curso, razoavelmente bem e, tanto na altura
como hoje é uma das principais faculdades de
Direito do país. Obviamente ajuda ter esse “selo
de qualidade”. Creio que a Católica continua
assim, sempre foi uma faculdade que, embora já
existisse há alguns anos e tivesse alguma
tradição, sempre se diferenciou. Foi das
primeiras a instituir Bolonha, que foi um
processo complicado na altura. A FDUCP é uma
faculdade que sempre foi um pouco rebelde
face às mais tradicionais. 
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A Católica associa-se ao trabalho de vários
anos com algum pensamento fora da caixa,
com temas diferentes, tal possibilitou-me a
ouvir falar de Direito da Concorrência.
Provavelmente, se não tivesse ouvido falar de
Direito da Concorrência, no meu mestrado,
penso que não me teria lançado nessa área, a
área do Direito na qual hoje trabalho. Não creio
que existissem muitas cadeiras de concorrência
na altura, era uma área nova, que só era dada
no mestrado, liderada pela Professora Sofia
País. 

Tendo reparado no seu percurso académico
qual a razão para ter decidido fazer dois
mestrados, especialmente o que o levou a
fazer um mestrado na “Europacollege” em
Direito Europeu?

O meu primeiro mestrado foi feito logo depois
da Licenciatura, na Católica, em parte por
exigências da ordem. Na altura penso que era
preciso ter um mestrado para concluir a
agregação como advogado. Ainda havia muito
aquela ideia de que as pessoas deviam fazer um
mestrado antes de começar a vida profissional,
algo que eu acho que hoje não é
absolutamente necessário. Eu acho que faz
sentido fazer se um mestrado um pouco depois
de acabar o curso. Primeiro para se respirar um
pouco da licenciatura e para ver o que se quer
fazer. Uma pessoa tem de saber em que é que
se quer especializar, não digo que seja
precipitado fazer-se o mestrado logo depois da
licenciatura, mas enfim, acho que o mestrado
ganha com algum tempo de trabalho, ou pelo
menos de reflexão sobre o que se quer
especializar. Por outro lado, se eu não tivesse
feito o Mestrado e tivesse começado logo a
trabalhar, provavelmente o meu percurso em
concorrência teria sido mais tortuoso, no
sentido em que nunca tinha tido contacto com
esta área e nem sabia o que é que ela era,
portanto foi no mestrado que esta preferência
se revelou. O meu segundo mestrado já
corresponde a um mestrado nessa ideia de que
estava a falar, já tinha feito o meu estágio, na
altura o estágio tinha 3 anos e meio, eram
outros tempos! 

Na altura, veio também a crise e foram tempos
complicados e, portanto, as duas coisas
juntaram-se: primeiramente, os tempos
complicados que vivíamos e, depois, o facto de
eu já ter trabalhado algum tempo e de já saber
o que que queria fazer e assim o mestrado no
“College” foi uma forma de relançar as coisas. O
“College” surgiu como uma oportunidade de
voltar a parar depois do estágio e de fazer uma
especialização mais a sério em algo que eu já
sabia que gostava. Profissionalmente acabou
por resultar, foi uma “catapulta” para outras
experiências e oportunidades. O “College”, para
quem quer fazer Direito Europeu, não sendo a
única, é uma ótima opção. 

Por que motivo se envolveu na área de
europeu e concorrência?

Na altura, o primeiro contacto que tive, graças à
Professora Sofia Pais, foi na cadeira de Direito
Europeu e Concorrência, no mestrado. É uma
área de Direito que liga várias coisas, liga
Direito Público, liga Direito da União Europeia,
liga a parte mais económica, apesar de tudo
uma parte mais prática. Era uma área de Direito
que estava a começar academicamente. Esse
desafio tornou a coisa mais interessante.
Durante o estágio trabalhei um pouco em
concorrência e confirmou algum gosto que
tinha. Uma área na qual estou contente. 

Qual a unidade curricular ao longo do curso
que mais tempo lhe tomou?

Provavelmente as cadeiras de Direito Civil,
especialmente Direito das Obrigações. Acho
que Direito das Obrigações e Cumprimento e
não Cumprimento das Obrigações, do que me
lembro, foram [essas cadeiras] as que deram
mais trabalho.

Entrevistado por Francisco Pinto Guimarães, 
Presidente do Jornal Critério. 
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“O que é a Missão País?”, tantas vezes perguntam. Tão difícil de responder, mas o que mais nos
parece correto é descrever a Missão País como “uma semana em que sentimos o Espírito Santo
como raramente o sentimos”. É uma semana, entre o primeiro e o segundo semestre, em que em
vez de descansarmos vamos servir. Servir uma comunidade que precisa de jovens que levem
Deus no coração. A Missão País foi criada, em 2003, em Lisboa, por um grupo de jovens que
queria fazer voluntariado. Eles não procuravam um voluntariado normal, mas sim católico.
Achavam que faltava alguma coisa ao serviço e à entrega, a oração. Assim começou a Missão
Pais. Um grupo de cerca de 50 jovens, acompanhados por um Sacerdote, que decide ir servir uma
comunidade do nosso país que precisa de ajuda. Uma pequena oração de manhã e outra à noite
prepara os nossos corações para os dias que passamos nas valências. As valências são onde
fazemos o voluntariado propriamente dito, como as escolas, os lares, os centros de deficientes e
o Teatro. Passamos o dia na valência e ao final da tarde voltamos todos para a casa. Voltamos
para casa, onde nos reunimos para partilhar tudo sobre o dia que vivemos na valência e onde
partimos para o Porta a Porta. Foi assim que nasceu a Missão País, batendo, literalmente, de
porta em porta para falar um bocado sobre este projeto, Nossa Senhora, Jesus e conhecer um
pouco melhor a comunidade que nos recebe sempre de braços abertos. Os missionários vão em
grupo pelas ruas da comunidade falar com pessoas e partilhar a alegria que vivem. A missão é
coordenada por um grupo de oito chefes: dois gerais, dois de oração, dois de teatro e dois de
serviço. Este grupo de estudantes entregam-se a 100% e prepara a semana da missão. Trata-se
de um projeto de jovens para jovens. A missão país é, de facto, uma semana sem igual. Vamos
para a comunidade para servir e mostrar a alegria de ser cristão, mas acabamos por receber muito
mais do que aquilo que damos. No final daquela semana o coração arde, ficamos cheios do
Espírito Santo e prontos para mudar o mundo. É mesmo uma sensação impossível de explicar!

Por Leonor Miranda e José Maria Matos,
Chefes-Gerais da Missão País 2022 da
Universidade Católica Portuguesa (Porto).

MISSÃO PAÍS
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Estive 2 meses em África, em São Tomé, com a Organização GAS’África. Tivemos formações de
preparação, semanalmente, desde novembro. Partimos em julho e regressámos em setembro.
Dois meses parece muito tempo, mas eu desconfio que nem ao fim de dois anos sentiria que fiz o
suficiente. O trabalho do GAS’África é de cooperação para o desenvolvimento. Isto, traduzido
para miúdos, significa que tentamos plantar uma semente que possa continuar a ser regada por
eles, que lhes damos as ferramentas para que, muito depois de nos termos ido embora, possam
continuar a realizar o nosso trabalho. Neste âmbito, o nosso foco principal não é o de dar comida
ou roupa ou ensinar português e matemática, a nossa Missão é a de permitir que sonhem, que
questionem o paradigma e que consigam realizar o seu potencial. O nosso dia-a-dia durante a
semana era passado em Roças ou no ATL. Uma Roça é uma comunidade isolada com cerca de 60
crianças e um descampado onde realizamos as nossas atividades. No primeiro dia em que
chegamos à Roça Praia das Conchas, as crianças começaram a correr e a saltar para cima de nós.
Nunca vou conseguir descrever este sentimento, o de ser amada antes de sequer ser conhecida.
O nosso trabalho não foi fácil. Cheguei a chorar muito (nunca à frente deles porque tinha de ser
forte), mas na escuridão da noite não me conseguia conter ao pensar nos acontecimentos do dia.
Um episódio que me marcou foi quando falamos dos sonhos com as crianças. Perguntar a uma
criança “O que queres ser quando cresceres?” era sinónimo de uma resposta em branco.
Perguntar “Se pudesses fazer qualquer coisa amanhã o que fazias?” era encontrado com uma
resposta de “lavar prato, lavar panela…”. Perguntar “Se pudesses pedir 3 desejos quais seriam?”
era automaticamente respondido por um olhar confuso, quase vazio. É tão triste eles não terem
sonhos, não poderem ser fadas, dragões, astronautas... ser-lhes roubada uma infância e imposta
uma realidade. Para eles só existe o presente, o tangível, as responsabilidades do mundo em que
estão. Mesmo com este peso no coração posso dizer que foi a experiência mais mágica que vivi.
O amor incondicional que senti, a genuinidade, os sorrisos que me davam forças mesmo no pior
dos dias, a “Sorte” que tínhamos (que mais tarde nos apercebemos que não era sorte, mas sim
Deus) e a simplicidade de viver com o outro e para outro culminaram numa experiência
verdadeiramente transformadora, em 2 meses que recordo saudosa, com o maior dos carinhos.

Por Frederica Nata,
Voluntária do Projeto Gás’África.

GÁS’ÁFRICA
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UM CONTRATO, DOIS REGIMES
A  Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, aprovou
o Novo Regime do Arrendamento Urbano,
vindo dar resposta a uma necessidade urgente
de se introduzirem alterações ao regime do
arrendamento urbano concedendo maior
espaço à autonomia da vontade. Novas e muito
relevantes alterações foram novamente
introduzidas pela Lei n.º 31/2012, de 14 de
agosto, por se ter entendido que era necessário
dotar de maior flexibilidade o regime do
contrato e tornar mais célere e eficaz a sua
extinção em caso de incumprimento pelo
arrendatário. Alterações de sinal inverso
vieram, todavia, ulteriormente a ser
introduzidas de modo sucessivo pelas Leis n.º
79/2014, de 19.12, 43/2017, de 14.06 e
13/2019, de 12.02. Apesar das alterações mais
recentes com intuito de proteção do
arrendatário, podemos considerar que o nosso
atual regime de arrendamento urbano
salvaguarda essencialmente a liberdade
contratual, consentindo a fixação livre da
renda, a possibilidade de celebração de
contratos por períodos de duração
razoavelmente curtos e a repartição das
despesas do imóvel entre senhorio e
arrendatário como lhes melhor aprouver. A par
do regime atual, aplicável aos contratos
celebrados sob vigência do NRAU, eternizam-
se, porém, os contratos de pretérito,
submetidos a regimes de transição pesados,
morosos, e cujos tempos de sobrevigência têm
vindo a ser sucessivamente prorrogados, sem
consideração pelos interesses e expectativas
legítimas dos senhorios. A perduração dos
contratos antigos, em que praticamente se
exclui a admissibilidade de extinção do
contrato por vontade do senhorio e se
contémdentro de limites rigorosos a
possibilidade de aumento da renda, a par de
contratos novos em que as partes podem
livremente convencionar os preços                      

exorbitantes de mercado que atualmente se
praticam e em que podem convencionar a
celebração do contrato por apenas um, dois ou
três anos, findos os quais este caduca, criam
uma brecha de desigualdade cuja injustiça se
evidencia. Dir-se-á que se fecharam as portas à
possibilidade de transição dos contratos antigos
para o regime novo apenas em situações de
especial vulnerabilidade dos arrendatários, em
que é de imperiosa justiça social permitir a
subsistência da relação arrendatícia. Para os
arrendamentos habitacionais considerou-se a
idade avançada (arrendatário com idade igual
ou superior a 65 anos), a deficiência grave (com
grau comprovado de incapacidade igual ou
superior a 60%), a carência económica
(arrendatário com rendimento anual bruto
corrigido inferior a cinco retribuições mínimas
nacionais anuais); para os arrendamentos não
habitacionais elegeram-se as hipóteses de o
estabelecimento comercial aberto ao público,
instalado no locado constituir uma
microempresa, ou de o arrendatário se tratar de
uma pessoa coletiva sem fins lucrativos e de
interesse público, ou ainda o de o locado
funcionar como casa fruída por república de
estudantes, ou, finalmente, de existir no locado
um estabelecimento ou uma entidade de
interesse histórico e cultural ou social local. Em
todas estas situações o arrendatário pode
invocar a especial circunstância de
vulnerabilidade em que se encontre, impedindo
que o contrato antigo transite para o NRAU. Os
contratos prorrogam-se por um período que foi
sucessivamente alargado (de cinco para oito ou
para dez anos, respetivamente para os
arrendamentos habitacionais e não
habitacionais, em 2017, pela Lei n.º 42/2017 e
ulteriormente por normas avulsas desde 2020,
prazo em que terminaria o período de
deferimento da transição para os
arrendamentos habitacionais) e a renda não         
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De momento, o regime do arrendamento
urbano português está dividido em dois grupos
normativos muito diferenciados: um
correspondente ao regime novo aplicável aos
arrendamentos celebrados desde 2006 e
àqueles que, entretanto, transitaram para o
regime novo; o outro de índole
persistentemente «vinculística» aplicável aos
contratos antigos em que os arrendatários estão
colocados em alguma das situações de
particular vulnerabilidade delimitada pelo
legislador. Esta diferença tão acentuada não
pode deixar de suscitar a perplexidade do
intérprete e, em geral, dos destinatários das
normas. Estamos perante uma desigualdade
cuja perduração no tempo evidencia a particular
injustiça, sobretudo na medida em que em
nenhuma norma se leva em consideração os
interesses e uma especial vulnerabilidade do
senhorio.
Uma palavra final serve-nos para lembrar que o
arrendatário está, estruturalmente, colocado em
posição mais fraca relativamente ao senhorio, o
que deve estar presente na mente do legislador
na altura de elaborar as normas aplicáveis a este
contrato. Os objetivos de justiça social não
podem, contudo, conduzir a desequilíbrios de
sinal inverso em que se desacautelem os
interesses da contraparte, senhorio. As
dificuldades em encontrar soluções equilibradas
e eficientes na matéria do arrendamento
urbano deveriam ser razão bastante para tornar
a matéria mais imune aos ventos político-
partidários do Parlamento. Infelizmente, não é o
que tem sucedido. 

Ana Afonso
Professora Auxiliar na FDUCP

pode ser elevada para além do limite máximo
anual de 1/15 do valor do locado. Que o
legislador tenha escolhido ser especialmente
cauteloso neste grupo de situações
corresponde ao salutar acolhimento de
objetivos de justiça social no domínio do
Direito Privado. Que, em contrapartida, se
tenha vindo a adiar os tempos de transição de
cada vez que estes se aproximam do seu final é
que já parece perturbar essencialmente uma
outra coordenada valorativa do sistema – a
certeza e a segurança das posições jurídicas.
Além disso, em 2019 foram introduzidas
alterações que particamente eliminam a
possibilidade de extinção de certas relações
contratuais, postergando a faculdade de o
proprietário recuperar a liberdade de
disposição do seu imóvel, alterando o destino
económico deste ou mesmo retomando-o para
o afetar à sua própria utilização ou de um
familiar seu. Vejam-se as hipóteses atualmente
previstas no art. 36.º, NRAU, em que a idade
avançada ou deficiência grave do arrendatário
obstam de modo inultrapassável à transição
para o regime novo, e também as hipóteses do
art. 26.º, n.º 4, em que praticamente não há
porta de saída. A combinação de uma situação
de vulnerabilidade com o decurso de um
período longo de aproveitamento da coisa pelo
arrendatário continua a ser a chave para
reconhecer ao arrendatário um «melhor direito»
em detrimento da posição jurídica do senhorio
proprietário. Sendo certo que se trata de
hipóteses muito especiais e de casos contados,
não o é menos de que assim se eterniza uma
oneração xcessiva do senhorio sobre o qual se
faz impender uma gravosa e desigual função de
prestação social.       
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FILIPE AVIDES MOREIRA  

Licenciado em 1996 pela Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, Filipe Avides
Moreira é sócio da sociedade de advogados
PLMJ. Após a sua licenciatura, o  então recém-
jurista fez, no Porto, o estágio de advocacia
numa sociedade de advogados. Em março de
1999, mudou-se para Macau, tendo
trabalhado num escritório de Advogados. Em
2001, regressou a Portugal, tendo exercido
advocacia cerca de oito anos na “Cerqueira
Gomes e Associados”. Com 35 anos, em 2009,
é desafiado a ingressar na “Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira”, passando, cinco anos
depois, a ser sócio desta. No verão de 2019,
rumou à PLMJ, onde se encontra atualmente,
sendo sócio responsável pela área de “M&A,
Corporate e Private Equity” no escritório do
Porto, e  desde 2021, coordenador do mesmo. 

Como foi para si a experiência de exercer
Direito em Macau?

Foi uma experiência espetacular. Na altura, eu
tinha 26 anos, tinha acabado de completar o
meu estágio no Porto e fui para um escritório
que, no fundo, era um dos que estava no top
três dos escritórios de Macau. Aí, trabalhei com
profissionais que tinham bastante mais
experiência do que eu e foi uma oportunidade
de crescimento muito grande. Quando lá
cheguei, passei a lidar com assuntos que aqui
[em Portugal] não lidaria tão cedo.

UMA ENTREVISTA COM UM SÓCIO EMBLEMÁTICO DA PLMJ 

No espaço de dois anos, cresci em Macau aquilo
que cresceria num escritório, em Portugal, em
sete ou oito anos. Não só pelo tipo de assuntos
com que lidava e que me eram confiados,
enquanto advogado principal, mas também pelo
tipo de atividade e de advocacia que passei a
exercer. Depois, o exercício da advocacia era
interessante e desafiante: a experiência em
tribunal foi particularmente marcante, na
medida em que a comunidade portuguesa era
pequena e, no julgamento, as testemunhas e os
juízes eram quase sempre chineses, sendo
necessário trabalhar com o auxílio da tradução
simultânea, algo a que estava habituado a ver
nos filmes e ali era uma coisa real.

Em termos das faculdades de Direito no Porto,
sente que o seu desempenho é diferente? 

Sim, penso que é diferente, que
deliberadamente o ensino é diferente, não
querendo com isto dizer que uma faculdade
seja melhor do que a outra. Considero que a
Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa [FDUCP], do Porto, prepara melhor
os alunos para aquilo que é o imediato na vida
profissional. Acho que um estagiário que venha
da Universidade Católica e entre numa
Sociedade de Advogados irá sentir-se mais à
vontade do que alguém que vem da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto [FDUP],
onde o ensino ainda está um pouco afastado
daquilo que é a realidade do mercado de
trabalho, não estando com isto a dizer que tal
esteja errado. A faculdade deve promover
também um ensino teórico, que obrigue e
ensine os alunos a pensar e a viver o Direito de
uma forma mais abstrata. A verdade é quer de
uma faculdade, quer de outra, saem sempre
excelentes profissionais e a experiência que
temos tido na PLMJ é essa.
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Quais são as suas principais recomendações
para recém-licenciados que queiram exercer
advocacia?

A recomendação vai mais para dizer que o
aluno não se foque apenas e só no seu
percurso académico e em alcançar as melhores
classificações. Quando avaliamos um currículo,
olhamos obviamente para o percurso
académico, para a faculdade de Direito de onde
vem, para a média que tem. Todavia, sendo
importante, porque revela a capacidade
científica e de trabalho que uma pessoa tem ao
tirar o curso de Direito, a média não é tudo.
Olhamos muito para outras vertentes das
pessoas que se candidatam à PLMJ, e que têm
muito a ver com a capacidade de compromisso,
a resiliência, aquilo que fazem para além da sua
vida estudantil, a que é que dedicam o seu
tempo.

Quais serão para si os maiores desafios
enquanto advogado nestes tempos em que
vivemos?

Nos tempos em que vivemos, o grande desafio
é procurar estar permanentemente atualizado
perante aquilo que são as constantes
alterações legislativas e, digamos, a vontade
que o nosso legislador tem de regular e
regulamentar tudo e mais alguma coisa. Isso
cria um desafio muito grande que, na minha
perspetiva, só é ultrapassável trabalhando em
equipa e num escritório onde haja áreas
especificas em que os advogados atuem. Hoje,
para mim, seria impensável voltar ao início,
quando comecei, quando não havia áreas de
especialização, em que um advogado fazia
todas as áreas do Direito. O grande desafio que
tivemos com a pandemia foi o de conseguir
trabalhar à distância, sem perder, no fundo,
conexão com a equipa, sem perder a
capacidade de resposta e de entrega daquilo
que o cliente está à espera. Os primeiros meses
foram complicados, mas penso que
rapidamente, não só na PLMJ, mas em toda a
sociedade, houve uma capacidade de
transformação grande e muito daquilo que há
dois anos era impensável, hoje acontece.

Face àquilo que se tem comentado dos
“Advogados Estagiários como os escravos do
século XXI”, quais as suas considerações?
 
É um tema que está muito na ordem do dia,
inclusivamente agora com as eleições para a
Ordem dos Advogados, a questão de o estágio
ser ou não remunerado. Numa sociedade de
Advogados como a PLMJ e outras de maior ou
menor dimensão, acho que isso não é um tema,
porque os advogados estagiários são pagos. Isso
não é transversal e as sociedades de advogados
representam, apesar de tudo, uma pequena
parcela do que é o número de advogados em
prática. Em Portugal, estão inscritos na Ordem
dos Advogados cerca de 35.000 mil advogados,
a trabalhar em sociedades seremos cerca de
10% desse valor, o que significa, portanto, que
grande parte dos advogados estagiários acaba
por não ter acesso a um estágio remunerado. Eu
encaro a “escravatura do século XXI” nesse
sentido. Vejo a escravatura como uma questão
remuneratória e é algo que se deve resolver. No
século XXI, não é admissível que alguém esteja
18 meses a trabalhar para outrem, que é o que
acontece neste caso, ainda que esteja a
aprender, sem ter uma remuneração mínima
garantida. 

Qual sente ser a sua maior conquista, em
termos profissionais? 

Tenho orgulho na carreira que fiz e que tenho
feito. Enquanto advogado, acho que passei por
diferentes escritórios em diferentes práticas.
Trabalhei em escritório de prática isolada, ainda
no século passado, quando fiz o estágio. Depois
ingressei num escritório de média dimensão no
Porto, mas ainda marcado muito também por
uma lógica não puramente societária, até ao
“salto” e à adaptação a um grande escritório,
como a Cuatrecasas ou a PLMJ.

Entrevistado por Francisco Pinto Guimarães e
Inês Malheiro, 
Presidente e Tesoureira do Jornal Critério. 
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FERNANDO SANTOS VS. FISCO 
- O “FIRST ROUND” 

Antes de mais, se me é permitida esta breve
nota ao leitor, antes de mergulharmos nos
meandros do ‘combate’ encetado pelos
protagonistas referidos no título do artigo,
sublinharia apenas que farei o melhor esforço
para possibilitar uma leitura fluída, abordando
alguns pontos que me parecem essenciais e
tentando não ferir o rigor jurídico deste
processo cuja sentença se estendeu por não
menos de 202 páginas.
Em meados de maio deste ano, foi noticiada
pelo semanário “Expresso” uma liquidação
adicional de IRS ao selecionador nacional de
futebol, Fernando Santos, que ascendia,
aproximadamente, ao valor de 4,5 milhões de
euros. Pela significância do montante em causa,
e pelo mediatismo da personalidade envolvida,
foi com especial interesse que fui
acompanhando as peças do puzzle que nos iam
sendo dadas a conhecer pela imprensa, até ao
culminar na decisão arbitral, que surgiu no
passado dia 3 de outubro (Processo n.o:
860/2021-T).
Vamos então aos factos. As liquidações em
causa, realizadas em 2021, foram fruto de uma
inspeção da Autoridade Tributária (AT), relativa
aos rendimentos obtidos nos anos de 2016 e
2017.
Vejamos o contrato. Em setembro de 2014,
Fernando Santos foi contratado pela Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) para o cargo de
selecionador nacional. Ao contrário daquilo que
tinha sido feito com os anteriores
selecionadores, com quem os contratos eram
diretamente celebrados, a FPF celebrou o
contrato de prestação de serviços com a
Femacosa, Lda (Femacosa), que à data tinha
como único sócio Fernando Santos.

A Femacosa, por sua vez, ficou obrigada a
socorrer-se de Fernando Santos e da respetiva
equipa técnica para a prestação dos serviços,
ficando-lhe vedada a utilização de quaisquer
outras pessoas, salvo consentimento expresso
da FPF. Quanto à remuneração, a FPF pagava
uma soma global à Femacosa, e era a esta que
competia contratar e remunerar
individualmente cada técnico ao seu serviço. Já
os custos com os estágios e deslocações da
Seleção Nacional, incluindo os da equipa
técnica, eram suportados pela FPF e não pela
Femacosa. Finalmente, o contrato entre a FPF e
a Femacosa previa ainda um direito especial de
resolução contratual a favor da FPF, caso não
houvesse apuramento da Seleção para a fase
final do Euro 2016 e em função da reversão (ou
não) da sanção então aplicada pela FIFA a
Fernando Santos, através da qual tinha sido
suspenso por oito partidas oficiais enquanto
ainda era selecionador da Grécia. 
Sobre a Femacosa, foi constituída em janeiro de
2014 como sociedade unipessoal por quotas,
tendo, entretanto, passado a ter também como
sócios cinco familiares de Fernando Santos, que
juntos detêm menos de 30% do capital social. A
Femacosa tinha ao seu serviço quatro
trabalhadores em 2016 e seis trabalhadores em
2017, um dos quais Fernando Santos. Quatro
trabalhadores desempenhavam funções
administrativas e de secretariado ou de
motorista, não tendo desenvolvido quaisquer
atividades relativamente ao objeto dos
contratos celebrados entre a Femacosa e a FPF.
O sexto, genro de Fernando Santos, exercia o
cargo de Diretor. 
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Os elementos da equipa técnica, à exceção de
Fernando Santos, não eram trabalhadores da
Femacosa, tendo esta assegurado os seus
serviços celebrando contratos com sociedades
por eles detidas. 
Quais são as consequências fiscais desta
construção negocial? A Femacosa faturou à
FPF cerca de 10 milhões de euros, relativos a
2016 e 2017. Desse montante, cerca de 2,5
milhões de euros foram transferidos pela
Femacosa para as várias sociedades dos
elementos da equipa técnica. Ora, a Femacosa
apresentou resultados antes de imposto de
cerca de 3,6 milhões de euros em 2016 e 3,5
milhões de euros em 2017, tendo pago em
sede de IRC aproximadamente 850 mil euros
em ambos os anos, totalizando
aproximadamente 1,7 milhões de euros pagos
em IRC. Nunca ocorreu qualquer distribuição
de lucros aos sócios desde a constituição da
sociedade. Fernando Santos, a seu turno,
obteve rendimentos anuais da Femacosa de 70
mil euros, nos dois anos em causa, perfazendo
um total de 140 mil euros. Assim, pagou à volta
de 29 mil euros e 23 mil euros, em 2016 e
2017, respetivamente, em sede de IRS, num
total de 52 mil euros. Recapitulando, o imposto
efetivamente pago foi 1,7 milhões de euros em
IRC e 52 mil euros em IRS. E que imposto teria
sido pago, se ao invés de ter sido apurado na
esfera da Femacosa com base nas regras do
IRC, o rendimento tivesse sido determinado
direta e pessoalmente na esfera jurídica do
Fernando Santos com base nas regras do IRS?
A resposta é um total de 3,8 milhões de euros,
correspondentes a cerca de 1,9 milhões de
euros em cada ano. Uma diferença superior a 2
milhões de euros. Assim, a liquidação adicional
de IRS feita pelo Fisco no valor de 4,5 milhões
de euros resulta do valor que teria sido pago
via aplicação das regras do IRS, acrescido de
juros compensatórios sobre a totalidade desse
valor à taxa de 4% por ano. 

Não foi deduzido o valor que segundo a AT foi
erradamente pago em sede de IRC, e que não
teria tido lugar se o rendimento fosse auferido
na esfera pessoal de Fernando Santos. Mais, os
juros calculados pela AT visam compensar a
perda da disponibilidade do montante desde
que o imposto é devido. Mas a AT recebeu na
altura 1,7 milhões de euros.
Independentemente do título a que esse
imposto foi pago, a verdade é que a AT teve
esse montante na sua disponibilidade desde o
início. Não se verifica, portanto, razão que
fundamente juros compensatórios sobre essa
parte do valor, e que ascendem a mais de 300
mil euros. É um caso em que o sistema
informático da AT, formatado para calcular
automaticamente os juros sobre a totalidade do
montante liquidado, apresenta limitações, e
como tal deveria ser corrigido, ainda que
manualmente, por razões de elementar justiça
tributária.
Está montado o ringue, que comece o primeiro
round. Aproveito o momento em que teria lugar
o tradicional desfile empunhando o cartaz a
identificar o início da ronda, para aguçar o
interesse do leitor com a composição do
Tribunal Arbitral, a Professora Doutora Carla
Castelo Trindade – docente da Escola de Lisboa
da nossa Faculdade, o Professor Doutor Tomás
Cantista Tavares, docente da nossa Escola, e o
Mestre João Menezes Leitão. E desde já
adianto, para facilitar a compreensão dos
argumentos, e para não deixar mais no
desconhecimento o fiel leitor que não abdica da
leitura do Critério, mas que tenha passado ao
lado das notícias que saíram sobre este caso
nos restantes meios de comunicação, que o
veredito julgou improcedente a ação proposta
por Fernando Santos destinada à anulação dos
referidos atos de liquidação, ou seja, deu a
vitória à Fazenda Pública. Ainda assim,
Fernando Santos não perdeu por K.O., já que o
Professor Tomás Tavares votou vencido.
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A maioria composta pelos restantes árbitros
considerou a intervenção da Femacosa
artificiosa, fraudulenta e abusiva, em motivação
principal de elisão fiscal. Considerou
verificados os pressupostos da Cláusula Geral
Anti Abuso (CGAA), desconsiderando a
interposição da sociedade, e impondo que os
lucros da Femacosa sejam imputados e
tributados diretamente na esfera jurídica de
Fernando Santos (pessoa singular), na categoria
B do Código do IRS. Em termos simples, esta
CGAA, ao ser uma cláusula geral, afasta-se do
princípio da tipicidade – segundo o qual a lei
tributária deve especificar rigorosa e
precisamente os factos jurídicos que serão
tributados – em nome da igualdade tributária,
por forma a prevenir os casos em que os
sujeitos passivos (devedores de imposto), criem
construções negociais artificiosas com o
objetivo essencial ou principal de obter
vantagens fiscais, ou seja, sem uma substância
real relevante que os levasse a adotar
legitimamente essa construção atípica. Importa
salientar que a posição defendida pela AT é a
tributação dos rendimentos na Categoria B do
Código do IRS (CIRS), destinada aos
rendimentos empresariais e profissionais das
pessoas singulares. Não está em causa a
Categoria A do CIRS, que tributa os
rendimentos do trabalho dependente, já que,
no entendimento de todas as partes, um
selecionador nacional, ao contrário de um
treinador de um clube, é um profissional liberal.
Ora, no nosso ordenamento jurídico vigora um
princípio de liberdade de prestação de serviços,
segundo o qual os prestadores de serviços
podem livremente estabelecer-se e exercer a
sua atividade em território nacional,
nomeadamente através da criação de
sociedades, que apenas excecionalmente pode
ser limitado. Os advogados organizam-se em
sociedades de advogados, os arquitetos em
sociedades de arquitetos, temos professores
que prestam os seus serviços através de
sociedades e árbitros [dos Tribunais arbitrais]              

que se organizam legitimamente em sociedade
(sobre o último caso, veja-se o Ac. Arbitral no
Proc. 43/2018-T, como refere aliás o Professor
Tomás Tavares no seu voto de vencido). Mais, o
nosso legislador criou o instituto da
transparência fiscal, através do qual
determinadas entidades empresariais, pela sua
natureza pessoal, são tributadas diretamente
em IRS, por imputação fiscal dos lucros aos
sócios, sejam ou não distribuídos. Apesar do
legislador ter definido livremente os requisitos
de sujeição a este instituto, a Femacosa, pelas
suas características, acabou por não ficar sujeita
ao regime da transparência fiscal. Pode-se
censurar a opção do legislador, mas não se deve
aplicar a CGAA aos casos que deliberadamente
foram deixados de fora do seu âmbito de
aplicação, uma vez que não se deteta uma
vontade inequívoca de tributação.
Notaria ainda que o planeamento fiscal, per si,
também nada tem de ilícito. É natural que uma
empresa ou um particular, ao reger-se por
critérios de eficiência económica, procure
também alcançar eficiência fiscal. Mal
estaríamos se sempre que quiséssemos celebrar
um negócio, tivéssemos de escolher a maneira
em que pagássemos o maior imposto possível,
sob pena de estar a ‘fugir’ a essa via mais
onerosa. Ou seja, ainda que pudesse organizar-
se em sociedade sem qualquer problema, a
sentença considerou, tal como o Fisco, que a
celebração do contrato da FPF com a
Femacosa, em vez de com o Fernando Santos
diretamente, não foi motivada por quaisquer
motivos legítimos, mas apenas (ou
principalmente), para obtenção de vantagens
fiscais, e, portanto, configurou um abuso de
liberdade de planeamento e gestão fiscais.               
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que se reporta ao momento da constituição do
negócio jurídico, ao olhar à intenção com que
terá sido celebrado nesse momento, há que ter
em conta que a vantagem que veio efetivamente
a ser obtida em 2016 e 2017, e a vantagem que
iria ser obtida à data da celebração são
significativamente diferentes. O primeiro
contrato celebrado em 2014 fixava uma
remuneração que foi alterada na renovação do
contrato que ocorreu em 2016, após vitória do
Campeonato Europeu, com o importante
acréscimo remuneratório que esse sucesso
naturalmente acarretou. De modo que num
primeiro momento, o elemento da vantagem
fiscal era de bastante menor relevância, e num
segundo momento, a renovação nos moldes
contratuais já previamente adotados não seria
senão natural. Termino com uma interrogação:
Fernando Santos já teve de entregar os 4,5
milhões de euros que o Tribunal entendeu que
devia de IRS, e os 1,7 milhões que pagou
erradamente de IRC e que não foram
descontados ao primeiro valor, são devolvidos
quando? Devo uma palavra final de
agradecimento ao paciente leitor que
acompanhou até ao fim a narração deste
primeiro-round. Esperam-se o segundo e
terceiro, que já estão encaminhados e terão lugar
nos próximos meses, no Tribunal Central
Administrativo, via impugnação da sentença, e
no Supremo Tribunal Administrativo, pelo
recurso com base em oposição com outras
decisões proferidas.

Diogo Alves de Sousa
Estudante do 5.º ano da Dupla Licenciatura 
em Direito e em Gestão 

Quais foram então as motivações para a
celebração do negócio com a Femacosa,
segundo Fernando Santos e a FPF? No
essencial, a FPF pretendia evitar
responsabilidades, incómodos e processos
judiciais, caso decidisse mudar a equipa técnica
antes do final dos contratos, algo tão frequente
no mundo do futebol, que vive de bons
resultados imediatos (e que tinha acontecido,
com más experiências, com as duas anteriores
equipas técnicas da seleção nacional). Assim,
ficou a Femacosa responsável pela contratação
de todos os elementos da equipa técnica, e o
risco da rescisão dos contratos foi transferido
da FPF para a Femacosa. Tendo em conta que
nos dois anos em causa, a Femacosa transferiu
2,5 milhões de euros para os elementos da
equipa técnica de Fernando Santos, o peso
desta responsabilidade é claramente relevante.
Já quanto à vantagem fiscal obtida, traduziu-se
essencialmente no diferimento temporal do
pagamento do imposto. Isto porque a grande
parte dos rendimentos está na esfera da
Femacosa e não na esfera pessoal de Fernando
Santos, mas assim que sejam transferidos os
lucros, o selecionador (e os demais sócios)
terão de pagar o IRS devido.
Vale a pena explicar. A taxa efetiva de imposto
paga em IRC foi 24%, e os sócios serão
tributados sobre os dividendos distribuídos, em
IRS, à taxa de 28%, ou, optando pelo
englobamento, a uma taxa efetiva de imposto
de cerca de 26,5% (isto é, considera-se o lucro
em 50% do seu valor, mas aplicam-se as taxas
progressivas, cuja taxa marginal máxima é 48%,
ao que acresce a taxa adicional de
solidariedade de 2,5% na parte entre 80 mil e
250 mil euros, e de 5% na parte superior a 250
mil euros). Por último, também é importante
salientar, como o fez o Professor Tomás
Tavares no seu voto de vencido, que por
estarmos a falar da CGAA,          
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MUNDO JURÍDICO

O meu nome é Margarida Gameiro dos Santos,
sou ex-aluna da Licenciatura em Direito da
Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa (FDUCP), no Porto, e atual
estagiária da Morais Leitão, Galvão Teles,
Soares a Silva & Associados. Assim que me
fizeram o convite para escrever sobre este
tema, aceitei logo porque, de facto, tratam-se
de questões que passam pela cabeça de todos,
sem exceção, e é importante ouvir os
testemunhos de pessoas que fizeram
exatamente o mesmo percurso que nós. Por
isso mesmo, é com todo o gosto que vos falo
um bocadinho da minha experiência. Antes de
mais, para a felicidade de uns e infelicidade de
outros, cumpre-me dizer-vos que a vida de
estudante e a vida de estagiário nada têm a ver.
É depois da licenciatura ou do mestrado que
começa a “vida real”, e a verdade é que o
“choque” de iniciar a vida de prestador de
serviços (e sim, prestador de serviços. Um
advogado não é um trabalhador – não
cometam o erro de perguntar qual é o vosso
horário ou se têm que justificar as vossas faltas)
toca a todos. E porquê?
Em primeiro lugar, o Direito na teoria e o
Direito na prática nem sempre são iguais. Na
faculdade somos formatados para 1, 2, no
máximo 3 hipóteses práticas relativas a um
determinado tema que podem sair no teste ou
no exame. Mas ficamos por aí.
Acontece que no estágio profissional vocês vão
ser “lançados aos leões”, no sentido em que vos
vão aparecer mil e uma situações diferentes
relativas ao mesmo tema, em que uma pequena
nuance faz toda a diferença no regime jurídico
a aplicar ou até mesmo na solução a dar ao
caso. 

Vão pôr-vos a pensar nas hipóteses mais
estranhas e mirabolantes que nunca na vida
pensariam que pudessem acontecer na vida real,
mas que acontecem. Vão aparecer-vos situações
que nem os próprios advogados sabem muito
bem que solução dar e pedem-vos para estudar o
assunto e apresentar uma hipótese de resolução
do caso. Vão obrigar-vos a sair da vossa zona de
conforto e a ter de ir mais além no raciocínio. E é
mesmo assim que deve ser! Desenvolver o nosso
espírito crítico é absolutamente fundamental
para que possamos ser bons profissionais. 
Trabalhar numa sociedade de advogados é lidar
com pessoas reais, pessoas como nós que têm
problemas e que precisam da nossa ajuda para os
resolver (e não com o António ou a Berta dos
casos práticos, em que se lhes dermos a solução
errada, o máximo que acontece é tirarmos um 10
no exame). E falo da minha própria experiência,
que desde o início do estágio lidei diretamente
com clientes. E isso faz com que o nosso
trabalho tenha uma responsabilidade acrescida
porque os clientes sabem que estamos a
trabalhar para eles e já dão uma cara ao nosso
nome. 
Esta talvez esta seja uma das maiores angústias
de ser advogado. É saber que um erro nosso/
uma pequena distração pode, efetivamente,
afetar a vida de alguém. Claro é que, e não
querendo dramatizar a situação ou causar o
pânico, enquanto estagiários, o nosso trabalho
será, à partida, supervisionado por advogados
hierarquicamente superiores, mas isso não pode
ser uma desculpa para “descansarmos” ou
“baixarmos os braços”. Um dia não teremos
ninguém a rever o nosso trabalho e temos de
estar preparados para isso.  Quando comecei o
estágio disseram-nos que, numa fase inicial, os
advogados para quem trabalhamos são os nossos
próprios clientes.

A experiência de Margarida Gameiro
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É a eles a quem apresentamos o nosso
raciocínio, as eventuais soluções. É com eles
que, numa primeira fase, discutimos ideias. E é
também a eles a quem mostramos a nossa
capacidade de raciocínio e adaptação. Cabe-
nos a nós fazer com que ganhem a nossa
confiança, para que um dia nos permitam fazer
tudo isto diretamente com o cliente. Trabalhar
numa sociedade de advogados é também muito
imprevisível. Hoje o cliente diz uma coisa e
amanhã já acrescenta mais um pormenor que
muda tudo e faz com que tenhamos de voltar à
estaca zero. É saber lidar com o stress que é
estar em tribunal e de repente a parte contrária
apresentar um documento que não sabíamos
que existia e que afinal muda tudo. É saber
aceitar que perder uma ação é SEMPRE uma
possibilidade. E, sobretudo, trata-se de ser
confiante. E este é talvez o maior
conselho/testemunho que vos posso
dar/passar. O estágio profissional não é uma
tarefa fácil, a vida não é sempre cor de rosa. É
normal, e arrisco-me mesmo a dizer que vão,
sem dúvida, haver vezes em que vão achar que
não são bons o suficiente, que as pessoas não
gostam de vocês enquanto profissionais, que
afinal não é esta a vida que querem. E é mesmo
assim. Está tudo certo com isso. A vida de um
advogado é muito desafiante e, sobretudo,
muitíssimo stressante. É uma vida intensa e que
puxa muito por nós. Mas o maior segredo é
saber aceitar que é normal errar e que, às
vezes, até é mesmo fundamental errar. É com
os erros que aprendemos e não podemos
deixar que isso nos rebaixe. Ninguém espera
que um estagiário faça tudo perfeito e sem
qualquer erro. 
Confiem em vocês, aprendam com os erros e
acreditem que são capazes. Vão ver que, com o
tempo, a confiança vai surgindo e,
consequentemente, o feedback do vosso
trabalho vai sendo cada vez mais positivo! É
uma vida muitíssimo interessante, dinâmica e
muito pouco repetitiva. Não só todos os casos,
mas também todos os clientes são únicos e
diferentes, e isso faz com que estejamos
sempre em constante aprendizagem.




